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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,230,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยอดุมสุภ 19 หมู่ท่ี 1  มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 410 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
(โคกกะจะ-บัวลาย ซอย 1) รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 315,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
แยกซอย 14 หมู่ท่ี 1 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 105 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย
3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2,500,000  - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ซอยถนอมจติร พร้อมวางท่อ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
ระบายน้ า หมู่ท่ี 1 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม พร้อมวางท่อ รวดเร็ว และปลอดภัย

ระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 ม.

ยาว 500 ม.
4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ######### - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

สายโคกกะจะ-บัวลาย พร้อมวาง มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 7 ม. ยาว 1,300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
ท่อระบายน้ า  หมู่ท่ี 1 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม พร้อมวางท่อ รวดเร็ว และปลอดภัย

ระบายน้ า ขนาด Ø 1.0 ม.

ยาว 1,737 ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 กอ่สร้างถนนด้วยแอสฟัสติก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 12,000,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
คอนกรีตถนนสายโคกกะจะ - มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 7 ม. ยาว 1,737 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บัวลาย หมู่ท่ี 1 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.05 ม รวดเร็ว และปลอดภัย

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
จากบ้าน นายสว่าง ทองแย้ม ถงึ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บ้าน นายประยงค์ ศรีเนาวรัตน์ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย
หมู่ท่ี 2

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย
8 ก่อสร้างถนนทางเดินเท้า พร้อม เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนทางเดินเท้า 210,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

วางท่อระบายน้ า ซอยตึกปืน 4 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 3.5 ม. ยาว 80 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมูท่ี ่3 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย

9 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
จากแยกโคกกะจะ-สันทรีย์ ถงึ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บ้าน นางสุมาลี เขยีวสะอาด รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย
หมู่ท่ี 3

10 กอํสร๎างถนนดินสายหนองแขม เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนดิน - 1,000,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,400,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
สายสะพานขาว-ท่าเรือ หมู่ท่ี 4 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย
12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 3,000,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

สายสะพานขาว-คลองท้ายบ้าน มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมู่ท่ี 4 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 13,500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
สายบางคาง - ท่าเรือ   หมู่ท่ี 4 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 900,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
สายถนนเลยีบคลองบางตาลา่ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมูท่ี ่6 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
สายถนนคอนกรีตสายบ้าน นาง มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
ทองโปรย พงงษ์นอก หมูท่ี ่6 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
สายถนนคอนกรีตสายบ้าน มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
นายวฒันา  ศรีสวุรรณ  หมูท่ี ่6 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
สายถนนคอนกรีตซอยบ้าน มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
นายทองค า ทายอด  หมูท่ี ่6 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
เหลก็สายถนนคอนกรีตซอย มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บ้าน นางวเิชียร สภุาพุฒ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม รวดเร็ว และปลอดภัย
พร้อมวางท่อระบายน้ า หมูท่ี ่6 กองช่าง

19 ก่อสร้างถนนทางเช่ือมพร้อม เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนทางเช่ือม 1,500,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
วางท่อระบายน้ าข้ามคลอง มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1200 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บางตาลา่จ านวน 2 จุด หมูท่ี ่6 รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. (ท่อระบายน้ า 2 จุด) รวดเร็ว และปลอดภัย

ท่อระบายน้ า Ø 0.40

20 กอ่สร้างถนนลาดยางสายเลียบ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนลาดยาง 1,000,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
คลองบางตาล่า หมู่ท่ี 6 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 400 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,000 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
21 ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเลียบ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนลาดยาง - - 1,500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

คลองบางตาล่า ในพืน้ที ่หมู่ที ่7 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 2 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยบ าหรุพัฒนา 2 จากบ้าน มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
นายต๊ัว เกาะโพธ์ิ ถงึ บ้าน นาง รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
บุญสม แจง้กระจา่ง หมู่ท่ี 7

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 300,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยบ าหรุพัฒนา 8 หมู่ท่ี 7 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 280,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยบ าหรุพัฒนา 4 หมู่ท่ี 7 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,800,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
ซอยสถติย์  หมู่ท่ี 8 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15  ม. พร้อมวางท่อ รวดเร็ว และปลอดภัย

ระบายน้ า Ø 0.40 ม

26 กอ่สร้างถนนด้วยแอสฟัสติก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนด้วยแอสฟัสติก 540,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยพัลลภา  หมู่ท่ี 8 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.05  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ซอยวาสนา (ช่วงท้ายซอย) มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมู่ท่ี 8 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยบ้าน มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
นายทองค า  เกื้อกลู หมู่ท่ี 9 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15  ม. พร้อมวางท่อ รวดเร็ว และปลอดภัย

ระบายน้ า Ø 0.40 ม

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 900,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
สายเลียบคลองดักลอบ  หมู่ท่ี 9 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
จากบ้าน จสอ.นิวัฒน์ ดีวิเศษ ถงึ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บ้าน นายจรูญ เขตหลัก หมู่ท่ี 9 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
จากบ้าน นายมานนท์ มาระศรี มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
ถงึบ้าน นายสุรินทร์ เขตหลัก รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
หมู่ที ่9

32 กอ่สร้างถนนดินลูกรัง สายเลียบ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี สร้างถนนดินลูกรัง - 500,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
คลองดักลอบ หมู่ท่ี 9 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

14,965,000 19,205,000 ########  -42-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
โครงการก่อสร้างถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรังและกอ่ 7,552,500 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยถนอนจิตร (พร้อมวางท่อ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
ระบายน้ า)  หมูท่ี ่1 รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 5 ม. ยาว 1,214 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

สูง 1 ม. (พร้อมวางท่อระบาย
น้ า)

34 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม - 1,110,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
เหลก็ซอยอุดมสภุ 7,9,11 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก เหล็ก ซอย 9 กว้าง 4  ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
 หมูท่ี ่1 รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

ซอย 11 กว้าง 4 ม. ยาว 
190 ม. หนา 0.15 ม. 

35 เสริมถนน สายเลียบคลอง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนน 500,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
โคกกะจะ หมู่ท่ี 1 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
36 เสริมถนนดินลูกรังและกอ่สร้าง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรังและ - - 450,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บ้าน นางประเชิญ พันธ์ดี ถงึ รวดเร็ว และปลอดภัย เหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม ยาว รวดเร็ว และปลอดภัย
บ้าน นายสว่าง ทองแย้ม หมู่ท่ี 2 150 ม. หนา 0.15 ม.

37 เสริมถนนดินลกูรังสายคลอง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง ขนาด 550,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ขวางในไปหาคลองขวางนอก มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม ยาว 1,100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมูท่ี ่2 รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 0.50 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

38 เสริมถนนดินลูกรังและกอ่สร้าง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรังและ 600,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
วางท่อระบายน้ า ซอยบ้าน นาง รวดเร็ว และปลอดภัย เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า รวดเร็ว และปลอดภัย
มณี  กระจา่งมล ถงึบ้าน นางบุรี ขนาดกว้าง 4 ม. 
กนัตรง หมู่ท่ี 2 ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.

39 เสริมถนนดินลูกรังภายใน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนภายในหมู่บ้าน 100,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาดกว้าง 4 ม ยาว 200 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 0.50 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
40 เสริมขยายถนนเลียบคลอง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนเลียบคลอง - 1,100,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ขวางใน หมู่ท่ี 2 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขวางใน ขนาดกว้าง 4 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,100 ม. สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

41 เสริมถนนเลียบคลองขวางนอก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนเลียบคลอง - - 1,640,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
(พร้อมวางท่อระบายน้ า) มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขวางนอก ขนาดกว้าง 4 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมู่ท่ี 2 รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,600 ม. สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

42 เสริมขยายถนนสายเลียบ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนเลียบคลอง - - 1,500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
คลองวังน้ าคัน  หมู่ท่ี 2 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก วังน้ าคัน ขนาดกว้าง 4 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,500 ม. สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
43 กอ่สร้างคันดินกั้นน้ าจาก เพือ่ปูองกนัน้ าท่วม กอ่สร้างคันกนัดินพังทะลาย - 16,000,000 - ร้อยละของจ านวน ปูองกนัน้ าท่วม กองช่าง

วัดมะกอกถงึวัดบางคาง หมู่ท่ี 2 (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

44 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม - - 1,200,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
จากบ้าน อ.วิฑูรย์ ไชยพงษ์ ถงึ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก เหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม ยาว (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บ้าน นางบุญช่วย สุภาพุฒ รวดเร็ว และปลอดภัย 200 ม. หนา 0.15 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 3 พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด

Ø 0.40 ม. ยาว 200 ม.

45 เสริมถนนดินลูกรัง สายกน้วัง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง  ขนาด - - 1,000,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ถงึ หนองตาอยู่   หมู่ท่ี 3 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
46 เสริมขยายถนนสายวังน้ าคัน ถงึ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนน  ขนาด - - 1,500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ถนนรถไฟ  หมู่ท่ี 3 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

47 เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยตึกปืน 7  หมูท่ี ่3 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
48 เสริมถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง  ขนาด - - 1,000,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ระบายน้ า สายเลียบคลองสารภี มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมู่ท่ี 3 รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

49 เสริมถนนดินลูกรัง สายปากทาง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง  ขนาด - - 1,000,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ศาลาถงึหนองงู หมู่ท่ี 3 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
50 เสริมถนนดินลูกรัง สายหนอง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง  ขนาด 1,000,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ปลาไหลเผือก ถงึ หนองตาอยู่ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมู่ท่ี 3 รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

51 เสริมขยายถนน เลียบคลองหัว เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนดินลูกรัง - 1,500,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
สะพาน หมู่ท่ี 3 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย 1,500 ม.  สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
52 เสริมถนนดินลูกรัง สายปากทาง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนดินลูกรัง - - 1,000,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

หนองแขม หมู่ท่ี 3 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 1,000 ม.  สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

53 เสริมถนนดินลูกรัง สายเลียบ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง - 1,000,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
คลองบางคาง หมู่ท่ี 3 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย 1,000 ม.  สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
54 เสริมขยายถนนดินลูกรังสาย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนดินลูกรัง 750,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

เลียบคลองวังน้ าคัน หมู่ท่ี 3 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 1,500 ม.  สูง 0.50  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

55 เสริมขยายถนนดินลูกรัง สาย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนดินลูกรัง 1,000,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
บางคาง - ท่าเรือ พร้อมวางท่อ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
ระบายน้ า หมู่ท่ี 4 ถงึ หมู่ท่ี 5 รวดเร็ว และปลอดภัย 1,000 ม.  สูง 1  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

56 เสริมขยายถนนดินลูกรัง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนดินลูกรัง - - 1,000,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
สายสะพานขาว - คลองท้ายบ้าน มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมู่ท่ี 4 รวดเร็ว และปลอดภัย 1,000 ม.  สูง 1  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

57 เสริมขยายถนนดินลูกรัง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนดินลูกรัง 800,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
สายสะพานขาว - ท่าเรือ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมู่ท่ี 4 รวดเร็ว และปลอดภัย 800 ม.  สูง 1  ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

58 เสริมถนนดินลกูรัง และก่อสร้าง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนดินลูกรัง และ - - 12,075,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บางคาง - สะพานขาว หมูท่ี ่5 รวดเร็ว และปลอดภัย เหล็ก ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว รวดเร็ว และปลอดภัย

2,300 ม. หนา 0.15 ม.
59 เสริมถนนดินด้วยดินลกูรัง สาย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนด้วยดินลูกรัง 100,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

เขตข้าง รพ.สต.รอบเมือง มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมูท่ี ่6 รวดเร็ว และปลอดภัย ม. สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

60 เสริมถนนดินด้วยดินลกูรัง สาย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนด้วยดินลูกรัง 100,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
บ้านนางทองค า ทายอด มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมูท่ี ่6 รวดเร็ว และปลอดภัย ม. สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

61 เสริมถนนดินด้วยดินลกูรัง สาย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนด้วยดินลูกรัง 100,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยเข้าบ้าน นางวเิชียร มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
สภุาพุฒ   หมูท่ี ่6 รวดเร็ว และปลอดภัย ม. สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

62 เสริมถนนดินด้วยดินลกูรัง สาย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนด้วยดินลูกรัง 1,000,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
คันคลองบางตาลา่  หมูท่ี ่6 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย ม. หนา 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
63 เสริมขยายทางขา้มคลองบางตา เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนนทางขา้มคลอง 100,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ล่า หมู่ท่ี 6 เช่ือมต่อต าบล มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาดกว้าง 6 ม. พร้อมวาง (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บางเดชะ รวดเร็ว และปลอดภัย ท่อระบายน้ า รวดเร็ว และปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

64 เสริมถนนทางเขา้หมู่บ้านจาก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนทางเขา้หมู่บ้าน 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ถนนปราจนีบุรี - บ้านสร้าง ถงึ มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
บ้าน น.ส.สมบูรณ์ จติรสุภา รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 0.60 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
หมู่ท่ี 6

65 ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนนแต่ละซอยภาย - 500,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ในหมู่บ้าน (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย รวดเร็ว และปลอดภัย
66 ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลอง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนน ขนาด - 750,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

บางตาล่า หมู่ท่ี 6 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 0.05 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

67 ซ่อมแซมถนนภายใน หมูท่ี ่7 เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนนภายใน 500,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
(ทุกซอย) มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก หมู่บ้าน  (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย รวดเร็ว และปลอดภัย
68 เสริมขยายถนนด้วยดินลูกรัง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายถนน - - 2,000,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ซอยบ ารุพัฒนา 2  หมู่ท่ี 7 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 2,000 ม. สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

69 ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก 250,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยบ ารุพัฒนา 12-13 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมู่ท่ี 7 รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 500 ม. สูง 0.50 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

70 ซ่อมแซมถนน ซอยโรงน้ าแขง็ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนน 250,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
วารีเทพ หมู่ท่ี 7 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 500 ม. สูง 0.50 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

71 เสริมขยายพืน้ผิวจราจร ซอยวิเศษ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมขยายพืน้ผิวจราจร 180,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
หมู่ที ่8 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก ขยายเพิม่ขา้งละ 1 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 300 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
72 ขยายพืน้ผิวการจราจร เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ขยายพืน้ผิวจราจร 450,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ซอยบุญปลูก   หมู่ที ่8 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้างขา้งละ 1 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

73 ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก  เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก  540,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยสถิตย์   หมู่ที ่8 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4  ม.  ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.05 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
74 ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก  เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก  540,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ซอยวาสนา   หมู่ที ่8 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4  ม.  ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.05 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

75 ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก ซอย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก 900,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
พัลลภา  หมู่ที ่8 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4  ม.  ยาว 500 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.05 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
76 ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก  ซอย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก  360,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

บุญมาก หมู่ที ่9 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4  ม.  ยาว 200 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.05 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

77 เสริมถนนดินลูกรังสายเลียบคลอง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ดักลอบ หมู่ที ่9 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4  ม.  ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

78 เสริมถนนดินลูกรัง ช่วงบ้าน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง - - 300,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
นายสายันต์  นงพยัค หมู่ที ่9 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4  ม.  ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
79 เสริมถนนดินลูกรังเชื่อมต่อซอยหลัง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง 300,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

ชลประทานถึงถนนเลียบคลอง มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4  ม.  ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
หมู่ที ่9 รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

80 เสริมถนนดินลูกรังจากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง 100,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
ร.ต.ไฉน แสงวรรณ์ ถึงบ้าน มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4  ม.  ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
นายชะลอ สกุลพราห์ม  หมู่ที ่9 รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

81 เสริมถนนดินลูกรังจากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง 100,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
นายบน รอดทอง ถึงหลังอู่ ป. มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4  ม.  ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
เจริญการช่าง  หมู่ที ่9 รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

82 เสริมถนนดินลูกรัง ถึงคลองดักลอบ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี เสริมถนนดินลูกรัง - 100,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
หมู่ที ่9 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 4  ม.  ยาว 100 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย สูง 1 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย
83 ซ่อมแซมถนนชลประทานด้วย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก 810,000 - - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง

แอสฟัสติก หมู่ที ่9 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 6  ม.  ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.05 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

84 ลาดคอนกรีตจากปากคลองถึงท้าย เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ลาดคอนกรีต - 1,350,000 - ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีการ กองช่าง
หมู่บ้าน (หนองพังพวย) หมู่ที ่9 มีเส้นทางคมนาคมท่ี สะดวก กว้าง 6  ม.  ยาว 300 ม. (งบ อบต.) โครงการท่ีด าเนินการ คมนาคมท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม. รวดเร็ว และปลอดภัย

20,282,500 23,410,000 25,665,000  -50-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
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ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ซ่อมแซมและเสริมขยายถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

85 วางท่อระบายน้ าลงหนองคอก เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 100,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
หมูท่ี ่1 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 100 ม. จ านวน 2 จดุ (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

น้ าท่วม
86 วางท่อระบายน้ า เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 315,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง

ซอยอุดมสภุ 14   หมูท่ี ่1 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40 ม. ยาว 105 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. น้ าท่วม

87 วางท่อระบายน้ าจาก บ้าน เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 600,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
นายวโิรจน์ โซตัง ถึง บ้าน สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40 ม. ยาว 200 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
นางพยงุ  ศรีสขุ   หมูท่ี ่1 น้ าท่วม

88 วางท่อระบายน้ า ซอย เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี กอ่สร้างถนนคอนกรีตขนาด - 2,400,000 - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
ส าราญราษฎร์  หมู่ท่ี 1 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม กว้าง 8 ม. ยาว 200 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

ขนาด 0.15 ม. พร้อมวางท่อ น้ าท่วม
ระบายน้ า Ø 0.40 ม. (พร้อม

บ่อน้ า) 
89 วางท่อระบายน้ า ซอย เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 480,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง

อุดุมสภุ 12 หมูท่ี ่1 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40 ม. ยาว 160 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
(พร้อมบ่อพัก) น้ าท่วม

90 วางท่อระบายน้ า เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 480,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
ซอยอุดมสุภ 16, 18  หมู่ที ่1 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40 ม. ยาว 160 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

(พร้อมบ่อพัก) น้ าท่วม
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

91 วางทํอระบายน้้า ถนนโคกกะจะ- เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด - 12,000,000 - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
บัวลาย (บริเวณหน๎าท่ีทการ สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 1 ม. ยาว 1,300 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
อบต.)  หมู่ท่ี 1 (รวม 2 ฝ่ัง) น้ าท่วม

92 วางทํอระบายน้้า ซอยถนอมจติร เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 822,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
(ซอยกลาง) หมู่ท่ี 1 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40 ม. ยาว 274 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

น้ าท่วม
93 วางทํอระบายน้้า (ถนนขนาน เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด - - 1,500,000 ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง

ซอย 1,2,3,4,5)  หมู่ท่ี 1 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40 ม. ยาว 500 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
(อดุมสุภเดิม) น้ าท่วม

94 วางทํอระบายน้้า (ถนนขนาน เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 900,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
ซอย 9,10,11)  หมู่ท่ี 1 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40 ม. ยาว 300 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

น้ าท่วม
95 วางท่อระบายน้ า ซอยตึกปืน 2 เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 390,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง

(แย้มพันธ์) หมู่ท่ี 2 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40 ม. ยาว 130 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
น้ าท่วม

96 วางทํอระบายน้้า ถนนโคกกะจะ- เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด - - 9,200,000 ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
สันทรีย์ หมู่ท่ี 2 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 1  ม. ยาว 2,000 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

น้ าท่วม
97 กอ่สร้างรางระบายน้ าตัวยู เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี กอ่สร้างรางระบายน้ าตัวยู 300,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี 2 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม ขนาด Ø 0.50  ม.  (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
ยาว 300 ม. น้ าท่วม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

98 วางท่อระบายน้ าคลองวังน้ าคัน เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด - 500,000 - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 3 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40  ม. จ านวน 5 จดุ (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

น้ าท่วม
99 วางท่อระบายน้ าหลงัวดั เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 180,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง

เทวบุตร หมูท่ี ่7 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40  ม. ยาว 60 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
น้ าท่วม

100 วางท่อระบายน้ า (ขาซอย - ซอย เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 150,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
วิเศษ)  หมู่ท่ี 8 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40  ม. ยาว 50 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

น้ าท่วม
101 วางท่อระบายน้ า ท้ายซอย เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 900,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง

พัลลภา หมู่ท่ี 8 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40  ม. ยาว 300 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
น้ าท่วม

102 วางท่อระบายน้ า ซอยวาสนา เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 900,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
 หมู่ท่ี 8 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40  ม. ยาว 300 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

น้ าท่วม
103 วางท่อระบายน้ า ซอยเจริญสุข เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 300,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี 8 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40  ม. ยาว 100 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
น้ าท่วม

104 วางท่อระบายน้ า ซอยสถติย์ เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า 1,050,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 8 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  ขนาด Ø 0.40  ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. น้ าท่วม
ระยะทาง 350 ม.

  -53-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

105 วางท่อระบายน้ า ซอยบุญมาก เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด 600,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 9 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 0.40  ม. ยาว 200 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา

น้ าท่วม
106 วางท่อระบายน้ า ซอยหลัง เพือ่สร้างระบบระบายน้ าท่ี วางท่อระบายน้ า ขนาด - - 4,615,000 ร้อยละของจ านวนโครง มีระบบระบายน้ าท่ี กองช่าง

ชลประทาน หมู่ท่ี 9 สะดวก แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม  Ø 1.0  ม. ยาว 500 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สะดวก ไม่เกดิปัญหา
น้ าท่วม

8,467,000 14,900,000 15,315,000  -54-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
วางทอ่ระบายน้ าและรางระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

107 ขดุลอกคลองหนองคา เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกหนองคา ขนาด 50 - - 22,400,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ไร่  ลึก 4 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม

108 ขดุลอกคลองโคกกะจะ หมู่ท่ี 1 เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองโคกกะจะ ขนาด - 400,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
กว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม
ลึก 3 ม.

109 ขุดลอกคลองขวางในข้ึนมาเป็น เพือ่ให้ประชาชนมีถนนสัญจร ขดุลอกคลองขึ้นมาเป็นถนน 850,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีถนนไว้ กองช่าง
ถนน  หมูท่ี ่2 ไปมาได้สะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 850 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สัญาจรไปมาสะดวก

สูง 1  ม.
110 ขดุลอกคลองขวางนอก หมู่ท่ี 2 เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองขวางนอก - - 800,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง

ขนาด กว้าง 15 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม
 ยาว 1,600  ม. ลึก 3 ม.

111 ขดุลอกคลองขวางใน หมู่ท่ี 2 เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองขวางใน ขนาด 550,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
กว้าง 15 ม. ยาว 1,100 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม
ลึก 3 ม.

112 ขดุลอกคลองหัวสะพาน หมู่ท่ี 3 เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองหัวสะพาน 750,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
กว้าง 15 ม. ยาว 1,500 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม
ลึก 3 ม.

 -55-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

113 ขดุลอกแหล่งน้ าภายในหมู่บ้าน เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกแหล่งน้ าบริเวณพืน้ท่ี - 500,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 3 (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม

114 ขดุลอกคลองแยกคลองสารภี เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองแยกคลองสารภี - 700,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
แยกไปทางรถไฟเขตติดต่อ หมู่ท่ี แยกไปทางรถไฟเขตติดต่อ (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม
4 กบั หมู่ท่ี 10 (วัดโบสถ)์

115 ขดุลอกคลองสารภี หมู่ท่ี 4 เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองสารภี 500,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
กว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม
ลึก 3 ม.

116 ขดุลอกคลองมอญ หมู่ท่ี 5 เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองมอญ - 750,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
กว้าง 10 ม. ยาว 2,000 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม
ลึก 3 ม.

117 ขดุลอกคลองมอญ (คลองผักชี) เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองผักชี - 600,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
 หมู่ท่ี 5 กว้าง 12 ม. ยาว 1,500 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม

ลึก 3 ม.
118 ขุดลอกคลองบางตาลา่ ตลอด เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองบางตาล่า 750,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง

สาย  หมูท่ี ่6 กว้าง 15 ม. ยาว 1,400 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม
ลึก 3 ม.

119 ขดุลอกคลองบางตาล่า พืน้ท่ี เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองบางตาล่า - 1,000,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
ระหว่าง หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 7 กว้าง 15 ม. ยาว 2,000 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม

ลึก 3 ม.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

120 ขดุลอกคลองหนองอา้ยร่ืน เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองหนองอา้ยร่ืน - 2,000,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
หมู่ท่ี 7 ขนาด 2 ไร่ 800 ตารางวา (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม

ลึก 3 ม.
121 ลอกท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 8 เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ลอกท่อระบายน้ าท่ัวหมู่บ้าน 200,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง

(งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม
122 ขดุลอกคลองดักลอบ หมู่ท่ี 9 เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองดักลอบ  ขนาด - - 1,000,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง

กว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม
ลึก 3 ม.

123 ขดุลอกคลองหนองพังพวย เพือ่ให้การระบายน้ าได้ดีขึ้น ขดุลอกคลองหนองพังพวย 960,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าใช้และ กองช่าง
หมู่ท่ี 9 ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปูองกนัปัญหาน้ าท่วม

1,600 ม.  ลึก 3 ม.

4,560,000 5,950,000 24,200,000  -57-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดลอกคลอง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดสระน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

124 ขดุสระ หมู่ท่ี  2 เพือ่ประชาชนได้ใช้สระน้ า ขดุสระ ขนาด 2 ไร่ ลึก 3 ม. - - 672,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสระน้ าไว้ กองช่าง
ร่วมกนั (ลบ.มล. 35) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ใช้ประโยชน์

125 ขดุสระ หมู่ท่ี 3 เพือ่ประชาชนได้ใช้สระน้ า ขดุสระ - 336,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสระน้ าไว้ กองช่าง
ร่วมกนั (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ใช้ประโยชน์

124 ขดุสระน้ า (สะพานขาว) หมู่ท่ี 5 เพือ่ประชาชนได้ใช้สระน้ า ขดุสระน้ า ขนาด 2 ไร่  - - 336,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสระน้ าไว้ กองช่าง
ร่วมกนั (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ใช้ประโยชน์

127 ขุดสระน้ าบริเวณคลองมอญ เพือ่ประชาชนได้ใช้สระน้ า ขดุสระน้ า ขนาด 2 ไร่  (เท่า 336,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสระน้ าไว้ กองช่าง
หมูท่ี ่5 ร่วมกนั กบั 800 ตารางวา) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ใช้ประโยชน์

128 ขดุสระน้ าสาธารณประโยชน์ เพือ่ประชาชนได้ใช้สระน้ า ขดุสระน้ า ขนาด 40 ม. ยาว - 280,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสระน้ าไว้ กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ร่วมกนั 80 ม.  ลึก 3 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ใช้ประโยชน์

336,000 616,000 1,008,000  -58-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดสระน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดสระน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดสระน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดสระน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดสระน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดสระน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขุดสระน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างประตู/ฝายน้ าล้น/เข่ือน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

129 กอ่สร้างประตูระบายน้ า คลอง เพือ่กกัเกบ็น้ าและสร้าง กอ่สร้างประตูระบายน้ า - 1,500,000 - ร้อยละของจ านวนโครง เพือ่กกัเกบ็และระบาย กองช่าง
หัวไผ่-คลองโคกกะจะ หมู่ท่ี 1 ระบบระบายน้ าท่ีดี ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ น้ าได้ท่ีดีขึ้น

130 กอ่สร้างประตูระบายน้ า เช่ือมต่อ เพือ่กกัเกบ็น้ าและสร้าง กอ่สร้างประตูระบายน้ า - - 1,500,000 ร้อยละของจ านวนโครง เพือ่กกัเกบ็และระบาย กองช่าง
ระหว่างหนอกคอก กบั หนองคา ระบบระบายน้ าท่ีดี ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 6 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ น้ าได้ท่ีดีขึ้น
หมู่ท่ี 1

131 กอ่สร้างฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 4 เพือ่กกัเกบ็น้ าและสร้าง เพือ่กกัเกบ็น้ า  กว้าง 6  ม. - - 1,500,000 ร้อยละของจ านวนโครง เพือ่กกัเกบ็และระบาย กองช่าง
ระบบระบายน้ าท่ีดี ยาว 23  ม. ลึก 26 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ น้ าได้ท่ีดีขึ้น

132 กอ่สร้างประตู่ระบายน้ า คลอง เพือ่กกัเกบ็น้ าและสร้าง กอ่สร้างประตูระบายน้ า 960,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง เพือ่กกัเกบ็และระบาย กองช่าง
สารภี หมู่ท่ี 4 ระบบระบายน้ าท่ีดี ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 12 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ น้ าได้ท่ีดีขึ้น

133 กอ่สร้างเขื่อนกั้นน้ าพร้อมวางท่อ เพือ่กกัเกบ็น้ าและสร้าง กอ่สร้างเขื่อนกั้นน้ า - 500,000 - ร้อยละของจ านวนโครง เพือ่กกัเกบ็และระบาย กองช่าง
ระบายน้ าคลองมอญ    หมู่ท่ี 5 ระบบระบายน้ าท่ีดี (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ น้ าได้ท่ีดีขึ้น

134 กอ่สร้างประตูระบายน้ าคลอง เพือ่กกัเกบ็น้ าและสร้าง กอ่สร้างประตูระบายน้ า - 960,000 - ร้อยละของจ านวนโครง เพือ่กกัเกบ็และระบาย กองช่าง
บางคาง เขตติดต่อพืน้ท่ี ระบบระบายน้ าท่ีดี (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ น้ าได้ท่ีดีขึ้น
หมู่ท่ี 3 , หมู่ท่ี 5

135 สร้างฝายน้ าลน้ปากคลองบาง เพือ่กกัเกบ็น้ าและสร้าง กอ่สร้างฝายน้ าล้น 500,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง เพือ่กกัเกบ็และระบาย กองช่าง
ตาลา่ หมูท่ี ่6 ระบบระบายน้ าท่ีดี (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ น้ าได้ท่ีดีขึ้น

136 สร้างเข่ือนป้องกันน้ าท่วม เพือ่ปูองกนัน้ าท่วม กอ่สร้างเขื่อนกั้นน้ า - - 40,000,000 ร้อยละของจ านวนโครง เพือ่กกัเกบ็และระบาย กองช่าง
บริเวณวดับางตาลา่   หมูท่ี ่6 ยาว 500 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ น้ าได้ท่ีดีขึ้น

1,460,000 2,960,000 43,000,000  -59-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างประตู/ฝายน้ าล้น/เข่ือน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)
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1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างประตู/ฝายน้ าล้น/เข่ือน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างประตู/ฝายน้ าล้น/เข่ือน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างประตู/ฝายน้ าล้น/เข่ือน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างประตู/ฝายน้ าล้น/เข่ือน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างประตู/ฝายน้ าล้น/เข่ือน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างประตู/ฝายน้ าล้น/เข่ือน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างประตู/ฝายน้ าล้น/เข่ือน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

137 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้สะพาน กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม 640,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชนมีสะพานไว้ใช้ กองช่าง
เหล็ก  หนองคอก หมู่ท่ี 1 สัญจรไปมาได้สะดวก เหล็ก  ขนาดกว้าง 5 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สัญจรไปมาได้สะดวก

ยาว  8 ม.
138 กอ่สร้างสะพานขา้มคลอง เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้สะพาน กอ่สร้างสะพาน ขนาด กว้าง  - 640,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชนมีสะพานไว้ใช้ กองช่าง

ขวางนอก หมู่ท่ี 2 สัญจรไปมาได้สะดวก 5 ม. ยาว  8 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สัญจรไปมาได้สะดวก
139 กอ่สร้างสะพานขา้มคลองวังน้ า เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้สะพาน กอ่สร้างสะพาน ขนาด กว้าง  - 640,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชนมีสะพานไว้ใช้ กองช่าง

คัน หมู่ท่ี 2 สัญจรไปมาได้สะดวก 5 ม. ยาว  8 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สัญจรไปมาได้สะดวก
140 กอ่สร้างสะพานขา้มคลองหัวโพธ์ิ เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้สะพาน กอ่สร้างสะพาน ขนาด กว้าง  - 640,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชนมีสะพานไว้ใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 3 สัญจรไปมาได้สะดวก 5 ม. ยาว  8 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สัญจรไปมาได้สะดวก
141 กอ่สร้างสะพานขา้มคลองหัว เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้สะพาน กอ่สร้างสะพาน ขนาด กว้าง  - 640,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชนมีสะพานไว้ใช้ กองช่าง

สะพาน หมู่ท่ี 3 สัญจรไปมาได้สะดวก 5 ม. ยาว  8 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สัญจรไปมาได้สะดวก
142 กอ่สร้างสะพานขา้มคลองสารภี เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้สะพาน กอ่สร้างสะพาน ขนาด กว้าง  - 1,900,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชนมีสะพานไว้ใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 สัญจรไปมาได้สะดวก 5 ม. ยาว  12  ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สัญจรไปมาได้สะดวก
143 กอ่สร้างสะพานคลองหัวโพธ์ิ เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้สะพาน กอ่สร้างสะพาน ขนาด กว้าง  1,900,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชนมีสะพานไว้ใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 สัญจรไปมาได้สะดวก 5 ม. ยาว  12  ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สัญจรไปมาได้สะดวก
144 กอ่สร้างสะพานขา้มคลองมอญ เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้สะพาน กอ่สร้างสะพาน ขนาด - 1,200,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชนมีสะพานไว้ใช้ กองช่าง

ถงึวัดโบสถ ์หมู่ท่ี 5 สัญจรไปมาได้สะดวก กว้าง  5 ม. ยาว  15  ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สัญจรไปมาได้สะดวก
145 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้สะพาน กอ่สร้างสะพาน ขนาด กว้าง  - - 9,600,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชนมีสะพานไว้ใช้ กองช่าง

เหล็ก ขา้มคลองดักลอบ หมู่ 9 สัญจรไปมาได้สะดวก 5 ม. ยาว  12  ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สัญจรไปมาได้สะดวก
2,540,000 5,660,000 9,600,000  -60-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

146 ขยายเขตไฟฟ้า (เพ่ิมหม้อแปลง)เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
ซอยอุดุมสภุ 5-11 อย่างท่ัวถงึ ทุกจดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย
ซอยทีต้ั่งใหม่   หมูท่ี ่1 ในชีวิตและทรัพย์สิน

147 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 1 อย่างท่ัวถงึ ทุกจดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
148 ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ ซอยอดุม เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง

สุภ 9-15  หมู่ท่ี 1 อย่างท่ัวถงึ ทุกจดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

149 ขยายเขตไฟฟูา โคกกะจะ - เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
บัวลาย  11-18  หมู่ท่ี 1 อย่างท่ัวถงึ ทุกจดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
150 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง

สาธารณะ หมู่ท่ี 2 อย่างท่ัวถงึ ทุกจดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

151 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบ 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 3 อย่างท่ัวถงึ ทุกจดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

 -61-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

152 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 4 อย่างท่ัวถงึ ทุกจดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
153 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง

สาธารณะ หมู่ท่ี 5 อย่างท่ัวถงึ ทุกจดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

154 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่ง เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
สาธารณะเพ่ิมเติม  หมูท่ี ่6 อย่างท่ัวถงึ ทุกจดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
155 ติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ เพือ่ติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟูา ติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟูา 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 สาธารณะ สาธารณะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

156 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะให้ครบ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 7 อย่างท่ัวถงึ ทุกจดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
157 ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ ซอย เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง

พัลลภา (ช่วงท้ายซอย) หมู่ท่ี 8 อย่างท่ัวถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

158 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 8 อย่างท่ัวถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

 -62-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

159 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
สาธารณะ หลัง อู่ ป.เจริญการ อย่างท่ัวถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย
ชําง ถงึบ๎าน นายจรวย สีชัง ในชีวิตและทรัพย์สิน
หมู่ท่ี 9 

160 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
สาธารณะ จากส่ีแยกบายพาส อย่างท่ัวถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย
ถงึบ้าน นางลักขณา พิเนตรโชติ
 หมู่ท่ี 9 ในชีวิตและทรัพย์สิน

161 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง
สาธารณะ หมู่ท่ี 9 อย่างท่ัวถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
162 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟูา เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟูา ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง

สาธารณะ หลัง อู่ ป.เจริญการ อย่างท่ัวถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ และมีความปลอดภัย
ช่าง ถงึซอยแปดแสน หมู่ท่ี 9 ในชีวิตและทรัพย์สิน

4,350,000 4,350,000 4,350,000  -63-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

163 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอปุโภค ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง
หมู่ท่ี 2 บริโภค อย่างถั่วถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ บริโภค อย่างถั่วถงึ

164 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอปุโภค ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง
หมู่ท่ี 3 บริโภค อย่างถั่วถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ บริโภค อย่างถั่วถงึ

165 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอปุโภค ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง
หมู่ท่ี 5 บริโภค อย่างถั่วถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ บริโภค อย่างถั่วถงึ

166 จัดท าระบบประปา สายเลยีบ เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอปุโภค ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง
คลองบางตาลา่ หมูท่ี ่6 บริโภค อย่างถั่วถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ บริโภค อย่างถั่วถงึ

167 จัดท าระบบประปา สายบริเวณ เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอปุโภค ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง
ด้านหลงั รพ.สต.รอบเมือง บริโภค อย่างถั่วถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ บริโภค อย่างถั่วถงึ
หมูท่ี ่6

168 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอปุโภค ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง
หมู่ท่ี 6 บริโภค อย่างถั่วถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ บริโภค อย่างถั่วถงึ

169 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าอปุโภค ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง
หมู่ท่ี 9 บริโภค อย่างถั่วถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ บริโภค อย่างถั่วถงึ

170 ติดต้ังท่อหัวดับเพลงิ ประชาชนมีท่อหัวดับเพลิง ติดต้ังท่อหัวดับเพลิง 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีท่อหัวดับเพลิงส านักงาน
หมูท่ี ่6 ไว้ใช้งานยามฉกุเฉนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ไว้ใช้งานยามฉกุเฉนิ ปลัด

 -64-
2,450,000 2,450,000 2,450,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
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1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
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งบประมาณและทีม่า
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งบประมาณและทีม่า
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
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งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)
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งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)
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(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างสวนสาธารณะ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

171 กอ่สร้างสวนสาธารณะบริเวณ เพือ่ให้ประชาชนมีสวน สวนสาธาณะ จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสวน กองช่าง
หนองคอก  หมู่ท่ี 1 สาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สาธารณะไว้พักผ่อน

และใช้ประโยชน์ หย่อนใจและใช้
ประโยชน์

172 กอ่สร้างสวนสาธารณะบริเวณ เพือ่ให้ประชาชนมีสวน สวนสาธาณะ จ านวน 1 แห่ง - 2,000,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสวน กองช่าง
คลองมอญ หมู่ท่ี 5 สาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ สาธารณะไว้พักผ่อน

และใช้ประโยชน์ หย่อนใจและใช้
ประโยชน์

2,000,000 2,000,000 0  -65-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า









































































(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างลานกีฬา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

173 กอ่สร้างลานกฬีาต้านยาเสพติด เพือ่ให้ประชาชนต าบลรอบ กอ่สร้างลานกฬีา ขนาด 300,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีลานกฬีา กองช่าง
ต าบลรอบเมือง หมู่ท่ี  1 เมืองมีลานกฬีาไว้ใช้ กว้าง 20 ม. ยาว 34 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ไว้ใช้ในการออกก าลัง

ประโยชน์ กาย และร่วมท ากจิ
กรรมท่ีเป็นประโยชน์

174 ปรับปรุง/ซ่อมแซมพืน้ผิวสนาม เพือ่ให้ประชาชนมีสถานท่ี ปรับปรุง/ซ่อมแซมพืน้ผิว - 500,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีลานกฬีา กองช่าง
กฬีาด้วยแอสฟัสติก ขา้งวัดบาง ออกก าลังกายและกจิกรรม สนามกฬีาขนาด กว้าง 50 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ไว้ใช้ในการออกก าลัง
ตาล่า หมู่ท่ี 6 ท่ีเป็นประโยชน์ ยาว 80 ม. กาย และร่วมท ากจิ

กรรมท่ีเป็นประโยชน์
175 กอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ เพือ่ให้ประชาชนมีสถานท่ี กอ่สร้างลานกฬีา ขนาด - - 250,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีลานกฬีา กองช่าง

หมู่ท่ี 9 ออกก าลังกายและกจิกรรม กว้าง 14 ม. ยาว 24 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ไว้ใช้ในการออกก าลัง
ท่ีเป็นประโยชน์ กาย และร่วมท ากจิ

กรรมท่ีเป็นประโยชน์

300,000 500,000 250,000  -66-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า











































































(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างศาลาประชาคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

176 กอ่สร้างศาลาประชาคมประจ า เพือ่ให้ประชาชนมีสถานท่ีใช้ ศาลาประชาคม ขนาด กว้าง 1,440,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสถานท่ีใช้ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ประโยชน์ 12 ม. ยาว 12 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ประโยชน์

177 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ให้ประชาชนมีสถานท่ีใช้ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ - 500,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสถานท่ีใช้ กองช่าง
 หมู่ท่ี 5 ประโยชน์ จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ประโยชน์

178 ก่อสร้างศูนยข้์าวชุมชน เพือ่ให้ประชาชนมีศูนย์ขา้ว ศูนย์ขา้วชุมชน ขนาด กว้าง - - 960,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสถานท่ีใช้ กองช่าง
หมูท่ี ่6 ชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ 8 ม. ยาว 10 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ประโยชน์

179 ก่อสร้างโรงสข้ีาวชุมชน หมูท่ี ่6 เพือ่ให้ประชาชนมีโรงสีขา้ว โรงสีขา้วชุมชน ขนาด กว้าง - - 960,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสถานท่ีใช้ กองช่าง
ชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ 8 ม. ยาว 10 ม. (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ประโยชน์

180 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ให้ประชาชนมีสถานท่ีใช้ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ - - 150,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสถานท่ีใช้ กองช่าง
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 ประโยชน์ จ านวน 1 แห่ง (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ประโยชน์

1,440,000 500,000 2,070,000  -67-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างศาลาประชาคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างศาลาประชาคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างศาลาประชาคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างศาลาประชาคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างศาลาประชาคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างศาลาประชาคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ก่อสร้างศาลาประชาคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ตีเส้นถนน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

181 ตีเสน้ถนนบริเวณ หมูท่ี ่6 เพือ่ความปลอดภัยในการใช้ ตีเสน้ถนน ระยะ 1 กม. - - 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีความ กองช่าง
บริเวณสายปราจีนบุรี - บ้าน ถนนของประชาชน (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปลอดภัยใช้การใช้ถนน ต้องได้รับ
สร้าง พร้อมติดต้ังสญัลกัษณ์ อนุญาตจาก
สะท้อนแสง กรมทางหลวง

0 0 300,000   
สอบเขตทีดิ่น

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

182 สอบเขตทีดิ่นประมาณ 3,000 เพือ่สอบเขตท่ีดิน เขตท่ีดินประมาณ 3,000 ม. - - 100,000 ร้อยละของจ านวนโครง มีการสอบเขตท่ีดิน กองช่าง
เมตร หมูท่ี ่6 ติดต่อกับ หมูท่ี ่7 หมู่ท่ี 6 ติดต่อกบั หมู่ท่ี 7 (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ทีช่ัดเจน

183 รณรงค์ก าจัดผักตบชวา และ เพือ่ก าจดัผักตบชวา แม่น้ า ล าคลอง ใสสะอาด - - 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง แม่น้ า ล าคลอง กองช่าง
สิง่กีดขวาง  หมูท่ี ่6 (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ใสสะอาด

0 0 400,000

 -68-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ถมดินและก่อสร้างอาคาร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

184 ถมดินและก่อสร้างอาคารจุด เพือ่ให้ประชาชนมีความ ถมดินและปรับหน้าดินและ - 450,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีความ กองช่าง
ตรวจ หมูท่ี ่6 ปลอดภัยในชีวิตและ สร้างอาคารจดุตรวจ (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
0 450,000 0

จัดซ้ือรถยนต์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
185 จดัซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ เพือ่ใช้ในงานราชการ รถยนต์ตรวจการณ์ - 800,000 - ร้อยละของจ านวนโครง ใช้ในงานราชการ ส านักงาน

อบต.รอบเมือง จ านวน 1 คัน (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ อบต.รอบเมือง ปลัด

0 800,000 0
ก่อสร้างอาคาร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

186 กอ่สร้างอาคารหอประชุม เพือ่ใช้ส าหรับการประชุม อาคารหอประชุม 1,700,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ใช้ในงานราชการ ส านักงาน
เอนกประสงค์ และงานราชการอื่นๆ จ านวน 1 หลัง (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ อบต.รอบเมือง ปลัด

อบต.รอบเมือง
1,700,000 0 0

 -69-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
จัดซ้ือทีดิ่น

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

187 จดัซ้ือท่ีดินบริเวณหน้าท่ีท าการ เพือ่จดัซ้ือท่ีดินบริเวณหน้า จดัซ้ือท่ีดิน จ านวน 180 2,000,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง มีพืน้ท่ีในการสัญจร กองช่าง
อบต.รอบเมือง ท่ีท าการ อบต. ตารางวา (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ไปมาในการติดต่อราช

การของประชาชน
2,000,000 0 0

ต่อเติมส านักงาน อบต.
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
188 ต่อเติมอาคารส านักงาน อบต. เพือ่ใช้ในงานราชการ ต่อเติมอาคารส านักงาน 1,500,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ใช้ในงานราชการ ส านักงาน

รอบเมือง อบต.รอบเมือง ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ อบต.รอบเมือง ปลัด
12 ม.

1,500,000 0 0

 -70-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทางสังคมและความมัน่คงสูส่ังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1.1  แนวทางการพัฒนา : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีดี่ โดยการจัดใหม้สีาธารณปูโภคและการบริการสาธารณะครบครัน มรีะบบการคมนาคมทีดี่เช่ือมโยง
ติดต้ังกล้องวงจรปิด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

189 ติดต้ังกลอ้งวงจรปิด หมูท่ี ่1 เพือ่ให้ประชาชนมีความ ติดต้ังกล้องระบบ IP จ านวน 980,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง
ปลอดภัยในชีวิตและ 8 ชุด ระบบการละเอยีดบีบ (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ข่าวสารทีเ่ป็นประโชยน์
ทรัพย์สิน อดั H.264 ไม่น้อยกว่า ประชาชนได้รับความ

Weather Proof IP 66 ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

980,000 0 0

ขยายเขตเสียงตามสาย
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
190 ขยายเขตเสยีงตามสาย เพือ่ให้ประชาชนได้รับรู้ ขยายเสียงตามสายระยะ 3 95,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง

(ต่อจากทีเ่ดิม) หมูท่ี ่1 ขอ้มูลขา่วสารอย่างถั่วถงึ กม. พร้อมอปุกรณ์ขยายเสียง (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ข่าวสารทีเ่ป็นประโชยน์
191 จดัท าระบบเสียงตามสายทุก เพือ่ให้ประชาชนได้รับรู้ จดัท าระบบเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง

หมู่บ้าน ขอ้มูลขา่วสารอย่างถั่วถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การท่ีด าเนินการ ข่าวสารทีเ่ป็นประโชยน์
395,000 300,000 300,000

6,575,000 1,550,000 1,000,000  -71-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า





































































(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านสาธารณสุข)

1.2  แนวทางการพัฒนา : การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทีดี่ โดยจัดให้มกีารบริการสาธารณสุขทีดี่ โดยเน้นการสร้างสุขภาพและการซ่อมแซมสุขภาพพร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้น่าอยู่ โดยยึดการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการควบคุมโรคติดต่อ ลดอตัราผู้ปุวยไขเ้ลือดออก ไม่พบผูปุวยโรคไขเ้ลือด 60,000 60,000 60,000 ร้อยละทีล่ดลงของจ านวน ประชาชนได้รับการปูองกนั ส านักงานปลัด
และปูองกนัโรคติดต่ออื่นๆ ออกและโรคติดต่ออื่นๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนทีเ่ป็นโรคไขเ้ลือด และควบคุมโรคไขเ้ลือด

ออกและโรคติดต่ออื่นๆ ออกและโรคติดต่ออื่นๆ
2 โครงการจดัซ้ือถงัขยะ ในชุมชนมีถงัขยะใช๎อยําง จดัซ้ือถงัขยะให๎แกชํุมชน 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของจ านวนประชา ประชาชนมีถงัขยะใช๎อยําง ส านักงานปลัด

พอเพยีงและทัว่ถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชนได้ใช้ถงัชยะ ทัว่ถงึและชุมชนสะอาด
3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร บ้ารุงรักษาความสะอาดของ บ้ารุงรักษาความสะอาด 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวน ชุมชน ชุมชน แมํน้้า ล้าคลอง ส านักงานปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม ชุมชน แมํน้้า ล้าคลอง ของชุมชน แมํน้้า ล้าคลอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แม่น้ า ล าคลอง ทีไ่ด้รับ มีความสะอาด
การบ ารุงรักษา

4 อดุหนุนอาสาสมัครสาธารณ อดุหนุน อสม. ภายในต้าบล สนับสนุนงบประมาณ 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของงบประมาณ อสม. มีงบประมาณในการ ส านักงานปลัด
สุขมูลฐาน (อสม.) 1  คร้ัง/ปี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่นับสนุน บริหารจดัการ

5 อดุหนุนเหลํากาชาดจงัหวัด เพือ่สนับสนุนกจิกรรม สนับสนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของงบประมาณ กาชาดจงัหวัดปราจนีบุรี ส านักงานปลัด
ปราจนีบุรี เหลํากาชาดจงัหวัด 1  คร้ัง/ปี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่นับสนุน สามารถชํวยเหลือผ๎ูเดือด

ร๎อนอยํางทัว่
270,000 270,000 270,000

 -72-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านสาธารณสุข)

1.2  แนวทางการพัฒนา : การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทีดี่ โดยจัดให้มกีารบริการสาธารณสุขทีดี่ โดยเน้นการสร้างสุขภาพและการซ่อมแซมสุขภาพพร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้น่าอยู่ โดยยึดการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

6 อดุหนุนคณะกรรมการ เพือ่ให๎ชุมชนมีความเขม๎แขง็ สนับสนุนงบประมาณ 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของงบประมาณ สภาพแวดล๎อมของชุมชน ส านักงานปลัด
หมูํบ๎านโครงการเมืองนําอยํู ปรับปรุงสภาพแวดล๎อม 1  คร้ัง/ปี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่นับสนุน ดีขึ้น มีความเปูนระเบียบ

ของหมูํบ๎านให๎ดีขึ้น เรียบร๎อย
7 จ๎างเหมาบริการเข๎าปกหนังสือ เพือ่ให๎ชุมชนเป็นระเบียบ จา๎งเหมาบริการเขา๎ปก 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวนกจิกรรม ชุมชนเป็นระเบียบเรียบ ส านักงานปลัด

ก้าจัดปลวกตัดหญ๎า ท้าความ เรียบร๎อยและสวยงาม หนังสือ ตัดหญ๎า ท้าความ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด่ าเนินการ ร๎อยและสวยงาม
สะอาดถนน คู คลองฯลฯ สะอาดถนน ฯลฯ

8 โครงการปูองกนัและควบคุม เพือ่ปูองกนัละควบคุม จดัซ้ือวัคซีนฉดีปูองกนั 50,000 50,000 50,000 ร้อยละทีล่ดลงของจ านวน ประชาชนและสัตว์เล้ียงได๎ ส านักงานปลัด
โรคพษิสุนัขบ๎า โรคพษิสุนัขบ๎า และควบคุมโรคพษิสุนัขบ๎า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชากรสุนัขทีติ่ดเชื้อพษิ รับการปูองกนัโรคพษิ

สุนัขบ้า สุนัขบ๎า
9 ติดต้ังเครือ่งออกก าลังกาย ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลัง เคร่ืองออกก าลังกาย และ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวนประชา ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลัง ส านักงานปลัด

กลางแจ้ง และลานกีฬา กายและมีลานกฬีาไว้ใช้ ลานกฬีาเบตอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชนทีใ่ช้เคร่ืองออกก าลัง ก าลังกายและมีลานกฬีา
เบตอง หมู่ที ่6 ประโยชน์ กายและลานกฬีา ไว้ใช้ประโยชน์

340,000 340,000 340,000

610,000 610,000 610,000
 -73-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

















































































(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านสังคม)

1.3  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคนและสังคม โดยการช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ เพือ่ชํวยเหลือผ๎ูสูงอายุให๎มี จาํยเบีย้ยังชีพให๎กบั 5,000,000 6,000,000 7,000,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ส านักงานปลัด
ยังชีพผ๎ูสูงอายุ รายได๎ชํวยเหลือตนเองได๎ ผ๎ูสูงอายุในต้าบลรอบเมือง (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ทีไ่ด้รับเบีย้ยังชีพ ทีดี่ขึ้น

ทั่วไป) ทั่วไป) ทั่วไป)
2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ เพือ่ชํวยเหลือผ๎ูพกิารให๎มี จาํยเบีย้ยังชีพให๎กบั 600,000 700,000 800,000 ร้อยละของผู้พกิาร ผู้พกิารมีคุณภาพชีวิต ส านักงานปลัด

ยังชีพผ๎ูพกิาร รายได๎ชํวยเหลือตนเองได๎ ผ๎ูพกิารในต้าบลรอบเมือง (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ทีไ่ด้รับเบีย้ยังชีพ ทีดี่ขึ้น
ทั่วไป) ทั่วไป) ทั่วไป)

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ เพือ่ชํวยเหลือผ๎ูปุวยเอดส์ให๎ จาํยเบีย้ยังชีพให๎กบัผ๎ูปุวย 30,000 40,000 50,000 ร้อยละของผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์มีคุณภาพ ส านักงานปลัด
ยังชีพผ๎ูปุวยเอดส์ มีรายได๎ชํวยเหลือตนเองได๎ เอดส์ในต้าบลรอบเมือง (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ทีไ่ด้รับเบีย้ยังชีพ ชีวิตทีดี่ขึ้น

ทั่วไป) ทั่วไป) ทั่วไป)
4 โครงการสนับสนุนการจดั เพือ่ให๎ผ๎ูสูงอายุได๎ท้า จดัต้ังชมรมผ๎ูสูงอายุ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้สูงอายุทีไ่ด้ ผ๎ูสูงอายุได๎ท้ากจิกรรม ส านักงานปลัด

ต้ังชมรมผ๎ูสูงอายุ กจิกรรมรํวมกนั ต้าบลรอบเมือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ท ากจิกรรมร่วมกนั รํวมกนั
5 โครงการจดัการแขงํขนักฬีา เพือ่ให๎ผ๎ูสูงอายุได๎ออกก้าลัง จดัการแขงํขนักฬีา 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของกจิกรรมที่ ผ๎ูสูงอายุได๎ออกก้าลังกาย ส านักงานปลัด

ผ๎ูสูงอายุ กายและท้ากจิกรรมรํวมกนั ผ๎ูสูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด าเนินการ และท้ากจิกรรมรํวมกนั

5,680,000 6,790,000 7,900,000
 -74-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านสังคม)

1.3  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคนและสังคม โดยการช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพให๎ เพือ่ชํวยเหลือคนพกิารให๎มี จดัฝึกอบรมอาชีพให๎กบั 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของกจิกรรมที่ ผ๎ูพกิารมีอาชีพและรายได๎ ส านักงานปลัด
ผ๎ูพกิารในชุมชน รายได๎ชํวยเหลือตนเองได๎ ผ๎ูพกิารในต้าบลรอบเมือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด าเนินการ สามารถชํวยเหลือตนเอง

7 โครงการรณรงค์และจดั เพือ่สํงเสริมให๎ครอบครัว มี จัดกิจกรรมสํงเสริม 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของกจิกรรมที่ ครอบครัวอบอุํนและ ส านักงานปลัด

กจิกรรมให๎วันอาทิตย์เป็น ความอบอุํน และผ๎ูสูงอายุ วันครอบครัวและวันผ๎ูสูง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด าเนินการ ผ๎ูสูงอายุมีก้าลังใจทีดี่
วันครอบครัวและวันผ๎ูสูงอายุ มีก้าลังใจทีดี่ อายุ

8 โครงการให๎ความร๎ูด๎านการ เพือ่ให๎ความร๎ูด๎านการวาง จัดอบรมให๎ความร๎ูด๎าน 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของกจิกรรมที่ ชํวยลดปัญหาทางสังคม ส านักงานปลัด

วางแผนครอบครัว แผนครอบครัวแกํเยาวชน การวางแผนครอบครัว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด าเนินการ ได๎ระดับหนึ่ง
แกเํยาวชน

9 โครงการฝึกอาชีพให๎แกํ เพือ่ฝึกอาชีพให๎แกํประชา จัดท้าโครงการฝึกอาชีพ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของกจิกรรมที่ ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักงานปลัด

ประชาชน รํวมกบั สนง. ขน และสร๎างรายได๎เสริม ให๎แกํประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด าเนินการ สร๎างรายได๎
พมจ.ปราจนีบุรี

10 กอํสร๎าง/ซํอมแซมทีอ่ยํูอาศัย เพือ่ชํวยเหลือผ๎ูยากไร๎ กํอสร๎าง/ซํอมแซมทีอ่ยํู 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ยากไร้/ ผ๎ูยากไร๎/ผ๎ูด๎อยโอกาส ส านักงานปลัด

ให๎ประชาชนผ๎ูยากไร๎/ผ๎ูด๎อย และผ๎ูด๎อยโอกาส อาศัยให๎ผ๎ูยากไร๎/ผ๎ูด๎อย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ด้อยโอกาสในต าบล ได๎รับการชํวยเหลือ
โอกาส ตามโครงการบ๎าน โอกาส รอบเมืองทีไ่ด้รับการช่วย
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เหลือ

11 สมทบกองทุนหลักประกนั เพือ่สนับสนุนงบประมาณใน กองทุนหลักประกนัสุข 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของงบประมาณ กองทุนหลักประกนัสุข ส านักงานปลัด
สุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือ การบริหารจดัการกองทุน ภาพฯ มีงบประมาณในการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่นับสนุน ภาพฯ มีการบริหารจดั
พืน้ที ่อบต.รอบเมือง หลักประกนัสุขภาพฯ บริหารจดัการ การทีเ่ขม้แขง็และมั่งคง

260,000 260,000 260,000
 -75-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านสังคม)

1.3  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคนและสังคม โดยการช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

12 โครงการ หนึ่งใจ ร๎อยใจ เพือ่สร๎างโอกาสการเรียนร๎ู เด็ก เยาวชน 60,000 - - เด็ก เยาวชนในจงัหวัด เด็ก เยาวชนในจงัหวัด ส านักงานปลัด
ด้วยธรรมะ จริยธรรม คุณธรรม ผ่านหลัก (งบ อบต.) ปราจีนบรีุที่เข้าร่วมไม่น้อย ปราจีนบรีุมีความรู้ในหลัก

พระพทุธศาสนา กว่าร้อยละ 70 ธรรม
13 โครงการ Kid ไมํมีปัญหา เพือ่ด้าเนินกจิกรรมสร๎าง เด็ก เยาวชน 30,000 - - เด็ก เยาวชน ทีเ่ขา้ร่วม เด็ก เยาวชน เขา๎ใจและ ส านักงานปลัด

สรรค์ให๎กบัเด็กและเยาวชน (งบ อบต.) กิจกรรมร้อยละ 75 เรียนร๎ูวิธีปูองกนัตนเอง
14 โครงการครอบครัวสุขสรรค์ เพือ่สร๎างความรัก ความ เด็ก เยาวชน และผ๎ูปก 30,000 - - ครอบครัวทีเ่ขา้ร่วม สมาชิกในครอบครัวได๎ ส านักงานปลัด

สานสัมพนัธ์สํูชุมชน สัมพนัธ์ ความอบอุํนให๎เกดิ ครอง กลํุมเปูาหมาย (งบ อบต.) กจิกรรมอย่างน้อยร้อย มีกจิกรรมรํวมกนั
ขึ้นในครอบครัว ละ 70

15 โครงการคํายครอบครัวผูกพนั เพือ่สร๎างความสัมพนัธ์ ให๎ เด็ก เยาวชน และผ๎ูปก 100,000 - - ครอบครัวทีเ่ขา้ร่วม เกดิความรัก ความผูก ส านักงานปลัด
สืบสานศิลปวัฒนธรรม เกดิความรักในครอบครัว ครอง กลํุมเปูาหมาย (งบ อบต.) กจิกรรมอย่างน้อยร้อย พนัธ์ในครอบครัว

ละ 70
16 โครงการศิลปะ วัฒนธรรม เพือ่สํงเสริมและอนุรักษ์ เด็กและเยาวชน 50,000 - - เด็ก เยาวชนทีเ่ขา้ร่วม เด็ก เยาวชน ทีเ่ขา๎รํวม ส านักงานปลัด

สัญจร สอนน๎องให๎รักษ์ศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทย (งบ อบต.) กจิกรรมอย่างน้อยร้อย กจิกรรมเห็นคุณคําการ
ละ 60 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

17 โครงการศิลปินจิ๋ว เพือ่สํงเสริมให๎เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชน 60,000 - - เด็ก เยาวชนทีเ่ขา้ร่วม เด็กและเยาวชได๎ใช๎เวลา ส านักงานปลัด
ทีม่ีความร๎ูความสามารถด๎าน (งบ อบต.) กจิกรรมอย่างน้อยร้อย วํางให๎เกดิประโยชน์
ศิลปะเป็นแกนน้าถาํยทอด ละ 60
องค์ความร๎ูให๎แกผ๎ูํอื่น

330,000 0 0
 -76-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านสังคม)

1.3  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคนและสังคม โดยการช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

18 ประกวดหนังส้ันและสารคดี เพือ่สร้างองค์ความรู้ในการ เด็กและเยาวชน 100,000 - - ได้ส่ือปลอดภัยและสร้าง เด็ก เยาวชน ได้รับการ ส านักงานปลัด
ท าหนังส้ันให้กบัเด็กและ (งบ อบต.) สรรค์ ส่งเสริมให้มีพืน้ทีใ่นการ
เยาวชน ผลิตส่ือ

19 ผลิตส่ือ "ปราจนีบุรีนี้ มีดี เพือ่สํงเสริมการใช๎ส่ือภาพ ส่ือภาพยนต์ 100,000 - - มีส่ือภาพยนต์เพือ่เผย จงัหวัดปราจนีบุรีได๎รับ ส านักงานปลัด
อะไร" ยนต์เป็นเคร่ืองมือในการเผย (งบ อบต.) แพร่ประชาสัมพนัธ์ การเผยแพรํ

แพรํประชาสัมพนัธ์
20 ผลิตส่ือสํงเสริมการเรียนร๎ู เพือ่สํงเสริมการใช๎ส่ือภาพ ส่ือภาพยนต์ 100,000 - - มีส่ือภาพยนต์เพือ่เผย เด็กและเยาวชนมีตัว ส านักงานปลัด

ทักษะการใช๎ชีวิตของเด็ก ยนต์เป็นเคร่ืองมือในการเผย (งบ อบต.) แพร่ประชาสัมพนัธ์ อยํางทีดี่ในการเรียนร๎ู
และเยาวชน แพรํประชาสัมพนัธ์ ทักษะการใช๎ชีวิต

21 นิทานเลํมแรก เพือ่สํงเสริมความสามารถ นักเรียน 50,000 - - มีส่ือประเภทนิทานทีไ่ด้ เด็กและเยาวชนได๎แสดง ส านักงานปลัด
ด๎านการเขยีนของเด็กและ (งบ อบต.) รับรางวัล ความสามารถด้านการ
เยาวชน เขยีน

350,000 0 0

6,620,000 7,050,000 8,160,000  -77-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านสังคม)

1.4  แนวทางการพัฒนา : การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติภัยและการจัดระเบียบสังคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

22 โครงการฝึกอบรมและทบ เพือ่ฝึกอบรมและทบทวน ฝึกอบรม อปพร. ในต าบล 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของกจิกรรมที่ อปพร.  มีความร๎ูและ ส านักงานปลัด
ทวนอาสาสมัคร ปูองกนัภัย อปพร.ต้าบลรอบเมือง ให้ได้ร้อยละ 2 ของจ านวน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด าเนินการ ศักยภาพในการปฏิบัติ
ฝุายพลเรือน (อปพร.) ประชากร หน๎าที่

23 โครงการจดัซ้ือชุดปฏิบัติการ เพือ่ให๎ อปพร.มีชุดปฏิบัติ จดัซ้ือชุดปฏิบัติการและ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวนชุด อปพร. มีศูนย์ประสาน ส านักงานปลัด
และอปุกรณ์ในการปฏิบัติ การและอปุกรณ์ในการ อปุกรณ์ในการปฏิบัติหน๎า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติการและอปุกรณ์ การปฏิบัติงานและมี
หน๎าทีข่อง อปพร.และปฏิบัติ ปฏิบัติหน๎าที่ ที ่ของ อปพร. ในการปฏิบัติงาน อปุกรณ์เพยีงพอในการ
งานด๎านสาธารณสุข ปฏิบัติหน๎าที่

24 คําตอบแทน อปพร. ในการ เพือ่จาํยเป็นคําตอบแทน คําตอบแทน อปพร. 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของค่าตอบแทน อปพร. ได๎รับคําตอบ ส านักงานปลัด
ปฏิบัติหน๎าทีวั่นส้าคัญตํางๆ อปพร. ในการปฏิบัติงาน ต้าบลรอบเมือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ที ่อปพร. ได้รับ แทนในการปฏิบัติหน๎าที่
ของทางราชการ

25 อดุหนุนอ้าเภอเมืองปราจนีบุรี เพือ่อดุหนุน อ้าเภอเมือง สนับสนุนงบประมาณ 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของงบประมาณ ศูนย์ปูองกนัและแกไ๎ข ส านักงานปลัด
โครงการปูองกนัและแกไ๎ข ปราจนีบุรีในการด้าเนินการ อ้าเภอเมืองปราจนีบุรี เพือ่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่นับสนุน ปัญหายาเสพติดระดับ
ปัญหายาเสพติด ปูองกนัและแกไ๎ขปัญหา ปูองกนัและแกไ๎ขปัญหา อ้าเภอฯ ด้าเนินการปูอง

ยาเสพติด ยาเสพติด กนัและแกไ๎ขปัญหายา
เสพติดได๎อยํางทัว่ถงึ

270,000 270,000 270,000

 -78-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านสังคม)

1.4  แนวทางการพัฒนา : การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติภัยและการจัดระเบียบสังคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

26 อุดหนุนอ้าเภอเมืองปราจีนบรีุ เพือ่อดุหนุน อ้าเภอเมือง สนับสนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของงบประมาณ ผ๎ูปุวยเอดส์ได๎รับการ ส านักงานปลัด
โครงการปูองกนัและแกไ๎ข ปราจนีบุรีในการด้าเนินการ อ้าเภอเมืองปราจนีบุรี เพือ่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่นับสนุน ชํวยเหลืออยํางทัว่ถงึ
ปัญหาโรคเอดส์ ปูองกนัและแกไ๎ขปัญหา ปูองกนัและแกไ๎ขปัญหา

โรคเอดส์ โรคเอดส์
27 อุดหนุน สนง. พมจ.ปราจีนบรีุ เพือ่อดุหนุน สนง. พมจ. สนับสนุนงบประมาณ สนง. 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของงบประมาณ สนง. พมจ. ปราจนีบุรี ส านักงานปลัด

โครงการแมํของแผํนดิน ปราจนีบุรีในการด้าเนินการ พมจ.ปราจนีบุรี เพือ่ด้าเนิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่นับสนุน ได๎ด้าเนินการโครงการ
โครงการแมํของแผํนดิน การโครงการแม่ของแผ่น แมํของแผํนดิน

ดิน
28 โครงการแกไ๎ขปัญหายาเสพ เพือ่แกไ๎ขปัญหาและบ้าบัด ลดจ้านวนผ๎ูเสพ/ผ๎ูค๎ายา 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของกจิกรรมที่ ต้าบลรอบเมืองเป็นพืน้ที่ ส านักงานปลัด

ติดและบ้าบัดฟืน้ฟผ๎ููติด ฟืน้ฟผ๎ููติดยาเสพติดในชุมชน เสพติดในต้าบลรอบเมือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด าเนินการ ปลอดยาเสพติดทุกชนิด
ยาเสพติดในชุมชน

29 โครงการปูองกนัและบรรเทา เพือ่ปูองกนัและบรรเทา ปูองกนัและบรรเทา 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของกจิกรรมที่ ปูองกนัและบรรเทา ส านักงานปลัด
สาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน สาธารณภัยให๎กบัประชา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด าเนินการ สาธารณภัยให๎กบั

ชน ประชาชนในต้าบล
30 โครงการปูองกนัและลดอบุัติ เพือ่ปูองกนัและลดอบุัติเหตุ ปูองกนัและลดอบุัติเหตุ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของกจิกรรมที่ เกดิความปลอดภัยในชุม ส านักงานปลัด

เหตุทางถนนในชํวงเทศกาล ทางถนน ทางถนน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด าเนินการ ชนและอบุัติเหตุลดลง
110,000 110,000 110,000

 -79-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านสังคม)

1.4  แนวทางการพัฒนา : การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติภัยและการจัดระเบียบสังคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

31 โครงการจดัฝึกอบรมเพือ่เพิม่ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและ คณะผ๎ูบริหาร , สมาชิกสภา 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวนผู้เขา้ คณะผ๎ูบริหาร , สมาชิก ส านักงานปลัด
ศักยภาพการปฏิบัติงานและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ อบต. และพนักงานสํวน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รับการฝึกอบรมและ สภาอบต. และพนักงาน
ศึกษาดูงานของคณะผ๎ู งานมากย่ิงขึ้น ท๎องถิ่น อบต.รอบเมือง ศึกษาดูงาน สํวนท๎องถิ่น มีความร๎ู
บริหาร สมาชิกสภาฯและ ความเขา๎ใจในการปฏิบัติ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น งานมากย่ิงขึ้น

32 โครงการสวัสดิการชุมชน เพือ่สํงเสริมให๎ประชาชน สนับสนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของงบประมาณ ประชาชนต้าบลรอบ ส านักงานปลัด
ต้าบลรอบเมือง มีเงินออมเพือ่เป็นสวัสดิการ และสวัสดิการชุมชนต้าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่นับสนุน เมืองมีสวัสดิการและ

ของตนเอง รอบเมือง คุณภาพชีวิตทีดี่
33 โครงการปกปูองสถาบัน เพือ่สํงเสริมการปกปูอง จดักจิกรรมปกปูองสถาบัน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของกจิกรรมที่ เกดิความรักและรํวมกนั ส านักงานปลัด

ส้าคัญของชาติ สถาบันส้าคัญของชาติ ส้าคัญของชาติ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด าเนินการ ปกปูองสถาบันส้าคัญ
ของชาติ

34 โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปิด เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังกล๎องวงจรปิด CCTV  -  - 500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนต้าบลรอบ ส านักงานปลัด
CCTVหมู่ที ่8 ต าบลรอบเมือง และทรัพย์สินของประชาชน (งบ อบต.) ประชาชนทีม่ีความ เมือง มีความปลอดภัย

ปลอดภัย มากย่ิงขึ้น
35 โครงการพฒันาศักยภาพผ๎ูน้า เพือ่สํงเสริมศักยภาพผ๎ูน้า ผ๎ูน้าชุมชนและผ๎ูน้ากลํุม 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวนผู้เขา้ ผ๎ูน้าชุมชนและผ๎ูน้ากลํุม ส านักงานปลัด

ชุมชนและผู้น ากลุ่มต่างๆ ชุมชนและผ๎ูน้ากลํุมตํางๆ ตํางๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รับการฝึกอบรม ตํางๆ ได๎รับความร๎ูเพิม่
ขึ้น

410,000 410,000 910,000
790,000 790,000 1,290,000  -80-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า











































































(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านการเมอืงการบริหาร)

1.5  แนวทางการพัฒนา : การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีดี่

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมของผ๎ูบริหาร เพือ่เพิม่ความร๎ูความสามารถ ผ๎ูบริหารทอ๎งถิ่น/สมาชิกสภา 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของผู้เขา้อบรม ผ๎ูบริหาร/สมาชิกสภาท๎อง ส านักงานปลัด
ท๎องถิ่นสมาชิกสภาท๎องถิ่น/ และศักยภาพในการปฏิบัติ ท๎องถิ่นและพนักงานสํวน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในการด าเนินการ ถิ่นและพนักงานสํวนท๎อง
และพนักงานสํวนท๎องถิ่น งาน ท๎องถิ่น โครงการฯ ถิ่น มีความร๎ูความสามารถ

และศัยภาพในการปฏิบัติ
งาน

2 โครงการจดัประชุมเวทีประชา เพือ่รับฟงัความคิดเห็นและ จดัประชุมประชาคมใน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได๎เขา๎มามีสํวน ส านักงานปลัด
คมหมูํบ๎านในการจดัท้าแผน ต๎องการของประชาชนน้ามา หมู่ที ่1-9 ต าบลรอบเมือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีม่าเขา้ร่วมประชาคม รํวมในการพฒันาท๎องถิ่น
พฒันาชุมชน/แผนพฒันาท๎องถิ่น จดัท้าแผนพฒันาสามปี

3 โครงการ อบต.สัญจร เพือ่ให๎บริการและอ้านวย ให๎บริการประชาชนใน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได๎รับบริการที่ ส านักงานปลัด
ความสะดวกแกปํระชาชนใน ต้าบลรอบเมือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีม่าเขา้ร่วมและรับ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
เชิงรุก บริการ

4 ตรวจสอบรังวัดทีส่าธารณ เพือ่ตรวจสอบรังวัดที่ ทีส่าธารณประโยชน์ใน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวนที่ ตรวจสอบรังวัดทีส่าธารณ ส านักงานปลัด
ประโยชน์ สาธารณประโยชน์ ต้าบลรอบเมือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สาธารณประโยชน์ที่ ประโยชน์ในต้าบลได๎ครบ

ได้ตรวจสอบ

370,000 370,000 370,000  -81-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านการเมอืงการบริหาร)

1.5  แนวทางการพัฒนา : การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีดี่

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

5 โครงการจดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ เพือ่จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส้านัก- มีวัสดุครุภัณฑ์ส้านักงาน , 800,000 900,000 1,000,000 ร๎อยละของจ้านวนวัสดุ มีครุภัณฑ์ทีเ่พยีงพอในการ ส านักงานปลัด
ส้านักงาน , ครุภัณฑ์ยานพาหนะ งาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครุภัณฑ์ทีจ่ดัซ้ือ ปฏิบัติงาน
และครุภัณฑ์อื่นๆ และครุภัณฑ์อื่นๆ ครุภัณฑ์อื่นๆ ไว๎ใช๎งาน

6 โครงการบ้ารุงรักษาและซํอม เพือ่บ้ารุงรักษาและซํอมแซม ครุภัณฑ์ส้ารวจ ครุภัณฑ์ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของจ านวน วัสดุครุภัณฑ์ได๎รับการบ้ารุง ส านักงานปลัด
แซมครุภัณฑ์ส้ารวจ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและครุภัณฑ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คร้ังทีซ่่อมบ ารุง รักษาและซํอมแซม
ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ ยานพาหนะและครุภัณฑ์ มีสภาพใช๎งานได๎ดี

อื่นๆ
7 อดุหนุน อบต.ดงพระราม เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน อดุหนุนศูนย์ประสาน 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของงบประมาณ เพือ่ให๎การปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัด

(ส้าหรับศูนย์ประสานราชการ ของ อปท. ราชการสํวนท๎องถิ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่นับสนุน มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
สํวนท๎องถิ่น)  (สถอ.เมือง ปจ.)

8 คําตอบแทนเจา๎หน๎าทีใ่นการจดั เพือ่เป็นคําตอบแทนส้าหรับ ส้ารวจและบันทึกขอ๎มูล 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวนทีจ่ดั การจดัเกบ็และบันทึก ส านักงานปลัด
เกบ็/บันทึกขอ๎มูล จปฐ. เจา๎หน๎าทีใ่นการจดัเกบ็และ จปฐ.ทุ กหมูํบ๎าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกบ็ จปฐ. ขอ๎มูล จปฐ.มีความสะดวก

บันทึกขอ๎มูล จปฐ. รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
9 คําตอบแทนคณะกรรมการ เพือ่สํงเสริมประชาธิปไตย ประชาชนมีสํวนรํวมในการ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของคณะกรรม ประชาชนมีสํวนรํวมในการ ส านักงานปลัด

จดัซ้ือ/จดัจา๎ง ให๎กบัประชาชน ปฏิบัติงานของ อปท. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การทีไ่ด้รับค่าตอบแทน ปฏิบัติราชการของ อปท.
10 คําใช๎จาํยในการเลือกต้ังของ เพือ่เป็นคําใช๎จาํยในการ การเลือกต้ังของ อบต. 300,000 300,000 300,000 ร้อยละค่าใช้จา่ยทีใ่ช้ใน การเลือกต้ังของ อบต. ส านักงานปลัด

อบต. (กรณีครบวาระ/ยุบสภา เลือกต้ัง กรณีครบวาระ/ กรณีครบวาระ/ยุบสภา/ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การด าเนินการ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
/แทนต้าแหนํงวําง) ยุบสภา/แทนต้าแหนํงวําง แทนต้าแหนํงวําง

1,640,000 1,740,000 1,840,000
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงน่าอยู่  (แผนงานด้านการเมอืงการบริหาร)

1.5  แนวทางการพัฒนา : การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีดี่

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

11  โครงการจดัท้าเอกสารเผยแพรํ เพือ่เผยแพรํประชาสัมพนัธ์ จดัท้าเอกสารเผยแพรํ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวนเอก ประชาชนได๎ทราบผลการ ส านักงานปลัด
ผลงานประจ้าปี ผลการปฏิบัติงานประจ้าปี ประชาสัมพนัธ์ผลการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สารทีใ่ช้เผยแพร่ ปฏิบัติงานและขอ๎มูลขาํว

ของ อบต. ปฏิบัติงานประจ้าปี สารตําง ๆ ของ อบต.
12 สนับสนุนโครงการอนัเนื่องมา เพือ่สนับสนุนโครงการตํางๆ สนับสนุนงบประมาณใน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนได๎รับประโยชน์ ส านักงานปลัด

จากพระราชด้าริ อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ การจดัท้าโครงการตํางๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การทีส่นับสนุน จากโครงการตามพระราช
อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ ด าริ

13 โครงการประเมินผังเมืองรวม เพือ่การประเมินผังเมืองรวม ผังเมืองรวมจงัหวัด 130,000 130,000 130,000 ร้อยละของจ านวนผัง ผังเมืองรวมจงัหวัด ส านักงานปลัด
เมืองปราจนีบุรี จงัหวัดปราจนีบุรี ปราจนีบุรี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เมืองทีป่ระเมิน ปราจนีบุรี มีประสิทธิภาพ

230,000 230,000 230,000

2,240,000 2,340,000 2,440,000
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

















































































(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมอืงทีดี่ของสังคม
ยุทธศาสตร์ที ่2.   ยุทธศาสตร์ความรู้คู่คุณธรรม  (แผนงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2.1  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาปลูกฝังเยาวชน รวมทัง้ประชาชนให้มโีอกาสศึกษาต่อในระดับสูง โดยพัฒนาควบคู่ด้านคุณธรรม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจดัต้ังศูนย์การเรียนร๎ู เพือ่จดัต้ังศูนย์การเรียนร๎ู จดัต้ังศูนย์เยาวชนประจ้า 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวนศูนย์ที่ มีศูนย์การเรียนร๎ูประจ้า ส้านกังานปลัด/

ประจ้าต้าบล ประจ้าต้าบล ต้าบล (อบต./สภา (อบต./สภา (อบต./สภา จดัต้ัง ต้าบลรอบเมือง สภาองค์กร

องค์กรชุมชน) องค์กรชุมชน)องค์กรชุมชน) ชุมชน
2 โครงการฝีกอบรมให๎ความร๎ู เพือ่ให๎ความร๎ุด๎านตํางๆ จดัฝึกอบรมให๎ความร๎ูใน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวนเยาวชน เยาวชนและผ๎ูปกครองมี ส านักงานปลัด

แกเํยาวชนในสถานศึกษา เพิม่ขึ้น ด๎านตํางๆแกเํยาวชนใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และผู้ปกครองทีไ่ด้รับ ความร๎ูในด๎านอื่นๆเพิม่
และผ๎ูปกครอง สถานศึกษาและผ๎ูปกครอง ความรู้ มากขึ้น

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพือ่ปลูกฝังคุณธรรมจริย เด็กนักเรียนมีคุณธรรม 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวนเด็กนัก ประชาชนได๎รับบริการ ส านักงานปลัด
จริยธรรมส้าหรับเด็กนักเรียน ธรรมให๎กบัเด็กนักเรียน จริยธรรมเพิม่มากขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เรียนทีไ่ด้รับการฝึกอบรม อนิเตอร์เน็ตต้าบลอยําง

ทัว่ถงึ
100,000 100,000 100,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชน
ยุทธศาสตร์ที ่2.   ยุทธศาสตร์ความรู้คู่คุณธรรม  (แผนงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2.2  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาท้องถ่ิน ให้เยาวชนตระหนักเห็นคุณค่าและลดกระแสอารยธรรมตะวันตกทีเ่ข้ามามอิีทธิพล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 สนับสนุนประเพณีการจดังาน เพือ่รักษาประเพณีวัฒนธรรมจดัการท้าบุญลานขา๎วใน 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของจ านวนกจิกรรม ประชาชนได๎รํวมกนัรักษา ส านักงานปลัด
ท้าบุญลานขา๎ว ทีดี่ของชุมชน หมูํบ๎าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด่ าเนินการ ประเพณีวัฒนธรรมทีดี่ของ

ชุมชน
2 อดุหนุนส้านักงานวัฒนธรรม เพือ่อดุหนุน สนง. วัฒนธรรมสนับสนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของงบประมาณ งานวันมาฆปูรมีศรีปราจนี ส านักงานปลัด

จงัหวัดปราจนีบุรี จงัหวัดปราจนีบุรีในการจดั สนง.วัฒนธรรมจ.ปราจนีบุรี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่นับสนุน เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
(วันมาฆปูรมีศรีปราจนี) งานวันมาฆปูรมีศรีปราจนี

3 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย เพือ่อนุรักษ์ฟืน้ฟศิูลปวัฒน วัฒนธรรมไทยได๎สืบสาน 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของจ านวนกจิกรรม อนุรักษ์ ฟืน้ฟศิูลปวัฒน ส านักงานปลัด
ชุมชน ธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด่ าเนินการ ธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น

4 สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ เพือ่การสํงเสริมภูมิปัญญา สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวนกจิกรรม รํวมกนัอนุรักษ์ภูมิปัญญา ส านักงานปลัด
ปราชญ์ชาวบ๎าน ท๎องทิน่และปราชญ์ชาวบ๎าน และปราชญ์ชาวบ๎าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด่ าเนินการ ท๎องถิ่นนและปราชญ์ชาวบ๎าน

45,000 45,000 45,000
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชน
ยุทธศาสตร์ที ่2.   ยุทธศาสตร์ความรู้คู่คุณธรรม  (แผนงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2.3  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดปัญหาด้านต่างๆ ทีส่่งผลเชิงลบต่อชุมชนในระดับหน่ึง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา เพือ่ให๎ประชาชนในต้าบลได๎ จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาทุก 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได๎ใช๎เวลาวํางใน ส านักงานปลัด
ประจ้าหมูํบ๎าน เลํนกฬีาออกก้าลังกาย หมูํบ๎าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อปุกรณ์กฬีาทีจ่ดัซ้ือ ออกก้าลังกาย

2 โครงการจดัการแขงํขนักฬีา เพือ่สํงเสริมให๎เยาวชนและ เกดิความสามัคคีในชุมชน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวนกจิกรรม เยาวชน และประชาชน ส านักงานปลัด
ภายใน/ระหวํางต้าบล ประชาชนได๎เลํนกฬีาเกดิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด่ าเนินการ มีสุขภาพแข็งแรง เกิดความ

ความรักสามัคคีในชุมชน รักความสามัคคีในชุมชน
190,000 190,000 190,000
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชน
ยุทธศาสตร์ที ่2.   ยุทธศาสตร์ความรู้คู่คุณธรรม  (แผนงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2.4  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาทัง้ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร 
รวมทัง้ประสานความร่วมมอืจากองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริมนม เพือ่ให๎เด็กนักเรียนมีอาหาร จดัซ้ืออาหารเสริมนมให๎แกํ 50,000 60,000 70,000 ร้อยละของจ านวนเด็ก เด็กนักเรียนได๎ด่ืมนม ส านักงานปลัด
เสริมนมบริโภคทุกคน ศูนย์เด็กเล็ก-ป.6 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีไ่ด้รับอาหารเสริมนม ทุกคน

2 โครงการอาหารกลางวัน เพือ่ให๎เด็กนักเรียน จดัซ้ืออาหารเสริมนมให้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวนเด็ก เด็กนักเรียนมีอาหาร ส านักงานปลัด
มีอาหารกลางวันรับประทาน แกศู่นย์เด็กเล็ก-ป.6 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีไ่ด้รับอาหารกลางวัน กลางวันรับประทาน

3 จดัซ้ือวัสดุการศึกษาให๎แกํ เพือ่ให๎ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีวัสดุ 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของจ านวนเด็ก ศูนย์เด็กเล็กฯมีวัสดุการ ส่วนการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก วัสดุการเรียนการสอนและ การเรียนการสอนให๎กบั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีไ่ด้วัสดุการเรียนการสอน เรียนการสอนทีเ่พยีงพอ ศึกษาฯ

ส่งเสริมพฒันาการที่ดีของเด็ก เด็กเล็ก
4 คําพาหนะน้าเด็กไปสถาน เพือ่สามารถชํวยเหลือเด็กได๎ ให๎ความชํวยเหลือเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของจ านวนเด็กทีไ่ด้ เด็กเล็กในศูนย์ฯได๎รับการ ส่วนการ

พยาบาล สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) รับการช่วยเหลือ ชํวยเหลืออยํางรวดเร็ว ศึกษาฯ
และปลอดภัย

5 คําธรรมเนียมการฝึกอบรม เพื่อพฒันาบคุลากรทาง ครูผ๎ูดูแลเด็กเล็ก และ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวนครูผู้ บคุลากรทางการศึกษาได๎รับ ส่วนการ
ของครูผ๎ูดูแลเด็กเล็ก การศึกษา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ดูแลเด็กและ ผช.ผดด. การพฒันาความร๎ูเพิ่มขึน้ ศึกษาฯ

 เขา้รับการฝึกอบรม
180,000 190,000 200,000
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เมอืงน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชน
ยุทธศาสตร์ที ่2.   ยุทธศาสตร์ความรู้คู่คุณธรรม  (แผนงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2.5  แนวทางการพัฒนา : มุ่งสร้างการมสี่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมทีดี่ของชุมชน การพัฒนาให้เพียบพร้อม 
โดยยึดหลักค าสอนทางศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 สํงเสริมกจิกรรมวันส้าคัญ เพือ่สํงเสริมกจิกรรมวัน จดักจิกรรมวันส้าคัญ 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของจ้านวนกจิกรรม ประชาชนมีจติส้านึกความ ส านักงานปลัด
ของชาติ ส้าคัญของชาติและจติส้านึก ของชาติ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด้่าเนินการ รักชาติและเสริมสร๎างความ

ความรักชาติ สามัคคี
2 จดักจิกรรมสํงเสริมทาง เพือ่สํงเสริมให๎ประชาชน จดักจิกรรมงานประเพณี 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของจ้านวนกจิกรรม ประชาชนมีสํวนรํวมใน ส่วนการ

ศาสนาและงานประเพณีท๎อง มีสํวนรํวมในงานประเพณี ท๎องถิ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด้่าเนินการ งานประเพณีท๎องถิ่นและ ศึกษาฯ
ถิ่น เชํน งานประเพณีสงกรานต์ท๎องถิ่น เกดิความสามัคคีในชุมชน
งานประเพณีลอยกระทง,งาน
วันเด็กแหํงชาติ

3  โครงการจดัเขา๎คํายธรรมะ เพือ่ปลูกฝังให๎เด็กและ จดักจิกรรมเขา๎คํายธรรมะ 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของจ้านวนกจิกรรม เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม ส่วนการ
เด็กและเยาวชน เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ให๎กบัเด็กและเยาวชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด้่าเนินการ และจริยธรรม ศึกษาฯ

4 โครงการฝึกอบรมจริยธรรม เพือ่สร๎างจติส้านึกด๎าน จดัโครงการฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของจ้านวนกจิกรรม คณะผ๎ูบริหาร/สมาชิกสภา ส านักงานปลัด
ส้าหรับ คณะผ๎ูบริหาร/สมาชิก คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด้่าเนินการ อบต. และพนักงานสํวนทอ๎ง
สภา อบต. และพนักงานส่วน ถิ่น มีจติส้านึกคุณธรรม
ท๎องถิ่น และจริยธรรม

5 โครงการสํงเสริมวิถปีระชาธิป เพือ่สํงเสริมความร๎ูเร่ือง ฝึกอบรมเร่ืองประชาธิป 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของจ้านวนกจิกรรม ประชาชนมีความร๎ูเร่ือง ส านักงานปลัด
ไตย ประชาธิปไตยแกปํระชาชน ไตยให้กบัประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด้่าเนินการ ประชาธิปไตยทีถ่กูต๎อง

320,000 320,000 320,000

835,000 845,000 855,000  -88-

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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2.2  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาท้องถ่ิน ให้เยาวชนตระหนักเห็นคุณค่าและลดกระแสอารยธรรมตะวันตกทีเ่ข้ามามอิีทธิพล



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์และสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่3.   ยุทธศาสตร์ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม  (แผนงานด้านเศรษฐกิจ)

3.1  แนวทางการพัฒนา : เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตรไปสู่มาตรฐาน 
เพ่ิมมลูค่าในด้านความปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษในพืชผัก ผลไม ้ประมง รวมทัง้ให้มกีารบริหารจัดการแหล่งน้ าให้มปีระสิทธิภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเกษตรกรใน สํงเสริมให๎ประชาชน ฝึกอบรมเกษตรกรวิธีการ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวนกจิกรรม เกษตรกรมีปุย๋หมักชีวภาพ ส านักงานปลัด
การผลิตปุย๋หมักชีวภาพ ผลิตปุย๋หมักชีวภาพใช๎เอง ท้าปุย๋หมักชีวภาพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีด่ าเนินการ ไว๎ใช๎เอง และมีรายได๎เสริม

2 สนับสนุนการจดัต้ังกลํุม เพือ่สํงเสริมการจดัต้ัง สนันสนุนงบประมาณการ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน มีการกลํุมสหกรณ์การ ส านักงานปลัด
สหกรณ์การเกษตร กลํุมสหกรณ์การเกษตร จดัต้ังกลํุมสหกรณ์การ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งบประมาณทีส่นับสนุน เกษตร

เกษตร

100,000 100,000 100,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์และสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่3.   ยุทธศาสตร์ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม  (แผนงานด้านเศรษฐกิจ)

3.2  แนวทางการพัฒนา : สร้างมลูค่าจากโซ่การผลิต การแปรรูป การตลาด ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 สนับสนุนงานวันเกษตร เพือ่สนับสนุนการจดังาน สนับสนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของจ านวน เกษตรกรน้าสินค๎ามา ส านักงานปลัด
จงัหวัดปราจนีบุรี วันเกษตรปราจนีบุรี ส้านักงานเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งบประมาณทีส่นับสนุน จ้าหนํายในงานวันเกษตร

จงัหวัดปราจนีบุรี

10,000 10,000 10,000
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์และสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่3.   ยุทธศาสตร์ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม  (แผนงานด้านเศรษฐกิจ)

3.3  แนวทางการพัฒนา :  สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้อบรมพัฒนาและเข้าถึงแหล่งทุนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
และการบริการของรัฐอย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 สนับสนุนศูนย์บริการและถาํย เพือ่ให๎กจิกรรมของศูนย์ฯ สนับสนุนงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน กจิกรรมของศูนย์ถาํยทอดฯ ส านักงานปลัด
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร ด้าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย ศูนย์ถาํยทอดเทคโนโลยี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งบประมาณทีส่นับสนุน ด้าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย
ประจ้าต้าบลและการรณรงค์ การเกษตรประจ้าต้าบล
แกไ๎ขปัญหาด๎านการเกษตร

2 โครงการผลิตเชื้อราบิวเวอร์ ฝึกอบรมให๎ความร๎ูการ เกษตรกรได๎รับความร๎ูเร่ือง 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีความร๎ูความ ส านักงานปลัด
เรียเพือ่ปูองกนัและก้าจดั ปูองกนัและก้าจดัศัตรูพชื เชื้อราบิวเวอร์เรีย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งบประมาณทีส่นับสนุน เขา๎ใจการปูองกนัและก้าจดั
ศัตรูพชื วิธีผสมผสานฯ ศัตรูพชืแบบวิธีผสมผสาน

120,000 120,000 120,000
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์และสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่3.   ยุทธศาสตร์ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม  (แผนงานด้านเศรษฐกิจ)

3.4  แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและพัฒนาความรู้ให้เกษตรกร โดยส่งเสริมให้นักวิชาการ ทัง้ภาครัฐลเอกชน เกษตร 
ภูมปัิญญาท้องถ่ินเข้ามามสี่วนร่วม รวมทัง้การให้ค าปรึกษาให้กับเกษตรกรเป็นรายบุคคล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 สํงเสริมการผลิตขา๎วพนัธ์ุดี เพือ่สํงเสริมการผลิตพนัธ์ุ เกษตรกรได๎พนัธ์ุขา๎วทีดี่ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของจ านวนเกษตร เกษตรกรมีขา๎วพนัธ์ุดีไว๎ ส านักงานปลัด
ขา๎วพนัธ์ุดีในชุมชน มีคุณภาพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กรทีไ่ด้ขา้วพนัธ์ุดี จ้าหนําย

2 กอํสร๎างศูนย์ขา๎วชุมชน เพือ่ให๎เกษตรกรมีศูนย์ขา๎ว กอํสร๎างศูนย์ขา๎วชุมชน -  - 960,000 ร้อยละของจ านวนชุมชน เกษตรกรมีศูนย์ขา๎วไว๎ใช๎ใน ส านักงานปลัด
ใช๎ในชุมชน จ้านวน 1 แหํง (งบ อบต.) ทีม่ีศูนย์ขา้ว ชุมชน

3 ก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ เพือ่ให้ประชาชนมีสถาน ศูนย์การเรียนรู้ ขนาด กว้าง960,000 - - ร้อยละของจ านวนโครง ประชาชนมีสถานทีใ่ช้ กองช่าง
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที ่6 ทีใ่ช้ประโยชน์ 8 ม. ยาว 10 ม. (งบ อบต.) การทีด่ าเนินการ ประโยชน์

970,000 10,000 970,000
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1,200,000 240,000 1,200,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



















































































3.2  แนวทางการพัฒนา : สร้างมลูค่าจากโซ่การผลิต การแปรรูป การตลาด ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร



(ผ.01)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสีเขียวรองรับ AEC และตลาดโลก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและท่องเทีย่วชุมชน
ยุทธศาสตร์ที ่4.   ยุทธศาสตร์น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  (แผนงานด้านเศรษฐกิจ)

4.1  แนวทางการพัฒนา :  การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมงีานท า มรีายได้มั่นคงเพียงพอต่อการด ารงชีพ 
ค่าครองชีพไมสู่งมทีีท่ ากินและทีอ่ยู่อาศัยอย่างเพียงพอ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 สร๎างศูนย์จ้าหนํายสินค๎าผลิต เพือ่ให๎ประชาชนมีศูนย์กลาง ศูนย์กลางจ้าหนํายสินค๎า  -  - 100,000 ร้อยละของจ านวนศูนย์ ประชาชนมีศูนย์กลาง ส านักงานปลัด
ภัณฑ์ชุมชน จ้าหนํายสินค๎าและผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน (งบ อบต.) กลางจ าหน่ายสินค้า จ้าหนํายสินค๎าและผลิต

ภัณฑ์ชุมชน ภัณฑ์ชุมชน
2 สํงเสริมการรวมกลํุมและการ เพือ่สํงเสริมการรวมกลํุม สนับสนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีอาชีพเสริมและ ส านักงานปลัด

พฒันากลํุมอาชีพ อาชีพในชุมชน กลํุมอาชีพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) งบประมาณทีส่นับสนุน สร๎างรายได๎
3 จา๎งงานนักเรียน/นักศึกษาใน เพือ่ให๎นักเรียน/นักศึกษา จา๎งงานนักเรียน/นักศึกษา 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของจ านวนนักเรียน นักเรียน/นักศึกษา มีรายได๎ ส่วนการ

ชํวงปิดเทอมและวันหยุด มีรายได๎ชํวงปิดเทอม ท้างานที ่อบต.ชํวงปิด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)  /นักศึกษา ชํวงปิดเทอมและวันหยุด ศึกษาฯ
ราชการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ราชการ

4 โครงการสร๎างแหลํงเรียนร๎ู เยาวชนได๎รับการฝึกอาชีพ เด็กและเยาวชน ได๎รับ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของจ านวนเด็ก เด็กและเยาวชน ได๎รับ ส านักงานปลัด
เศรษฐกจิพอเพยีงให๎กบั เกี่ยวกบัเศรษฐกจิพอเพยีง ความร๎ูและได๎ฝึกอาชีพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) และเยาวชนทีเ่ขา้ร่วม ความร๎ูและได๎ฝึกอาชีพ
เยาวชน โครงการ

100,000 100,000 200,000  -93-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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แบบ ผ.02

หน่วยงานที่
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม ขอประสาน

- - - - - - -

รวมทัง้สิ้นจ านวน.........................โครงการ - - - - -

งบประมาณ
ล าดับที่ ช่ือโครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของ องค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดย องค์การบริหารส่วนตต าบลรอบเมอืง

ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร์ ที ่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก าหนด 



แบบ ผ .03

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ ที ่1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การบริการพืน้ฐานทีดี่ โดยการ 115 69,725,500 67 84,051,000 62 158,908,000 244 312,684,500
จัดให้มีสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะครบครัน 
มีระบบการคมนาคมเชื่อมโยงทีดี่

รวม 115 69,725,500 67 84,051,000 62 158,908,000 244 312,684,500
ด้านสาธารณสุข
1.2 แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 9 610,000 9 610,000 9 610,000 27 1,830,000
ทีดี่ โดยการจัดให้มีการบริการสาธารณสุขทีดี่มีคุณภาพ
ทัว่ถึง โดยเน้นด้านการสร้างสุขภาพและการซ่อมแซม
สุขภาพพร้อมการจัดการส่ิงแวดล้อมให้น่าอยู่โดยยึดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ

รวม 9 610,000 9 610,000 9 610,000 27 1,830,000
ด้านสังคม
1.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคนและสังคม โดย 21 6,620,000 11 7,050,000 11 8,160,000 43 21,830,000
การให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
1.4 แนวทางการพัฒนา การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การ 13 790,000 13 790,000 14 1,290,000 40 2,870,000
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การแก้ไขปัยหายาเสพติด อุบัติภัย และการจัด
ระเบียบทางสังคม

รวม 34 7,410,000 24 7,840,000 25 9,450,000 83 24,700,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

ปี 2559 ปี 25560 ปี 25561 รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์



แบบ ผ .03

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ ที ่1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ (ต่อ)
ด้านการเมอืงการบริหาร
1.5 แนวทางการพัฒนา การบริหารบ้านเมืองทีดี่ 13 2,240,000 13 2,340,000 13 2,440,000 39 7,020,000

รวม 13 2,240,000 13 2,340,000 13 2,440,000 39 7,020,000

รวมยุทธศาสตร์ 1 171 79,985,500 113 94,841,000 109 171,408,000 393 346,234,500

2) ยุทธศาสตร์ ที ่2  ความรู้คู่คุณธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แนวทางการพัมนา  การพัฒนาปลูกฝังเยาวชน 3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000
รวมทัง้ประชาชนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับทีสู่ง โดย
พัฒนาควบคู่ด้านคุณธรรม

รวม 3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000
2.2 แนวทางการพัมนา  การพัฒนาส่งเสริมการรักษา 4 45,000 4 45,000 4 45,000 12 135,000
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนตระหนัก
เห็นถึงคุณค่าและลดกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทีเ่ข้ามา
มีอิทธิ พล

รวม 4 45,000 4 45,000 4 45,000 12 135,000
2.3 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาคุณธรรมและจริย 2 190,000 2 190,000 2 190,000 6 570,000
ธรรมให้แก่ประชาชนเพิม่ขึ้น เพือ่ลดปัญหาด้านต่างๆ 
ทีส่่งผลเชิงลบต่อชุมชนในระดับหนึง

รวม 2 190,000 2 190,000 2 190,000 6 570,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 25560 ปี 25561 รวม 3 ปี



แบบ ผ .03

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2) ยุทธศาสตร์ ที ่2  ความรู้คู่คุณธรรม (ต่อ)
2.4 แนวทางการพัมนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 5 180,000 5 190,000 5 200,000 15 570,000
การศึกษา การปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังทัง้ด้าน
งบประมาณวัสดุอุปกรณ์การพัมนาองค์ความรู้ บุคลากร 
รวมทัง้ประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐ
 เอกชน และชุมชน

รวม 5 180,000 5 190,000 5 200,000 15 570,000
2.5  แนวทางการพัฒนา  มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการ 5 320,000 5 320,000 5 320,000 15 960,000
ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟืน้ฟูประเพณีวัฒนธรรมทีดี่ของ
ชุมชนการพัฒนาคนให้เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม
โดยยึดหลักค าสอนทางศาสนาเป็นแนวทางการด าเนิน
ชีวิต

รวม 5 320,000 5 320,000 5 320,000 15 960,000

รวมยุทธศาสตรั้ 2 19 835,000 19 845,000 19 855,000 57 2,535,000
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แบบ ผ .03

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยุทธศาสตร์ ที ่3  ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม
ด้านเศรษฐกิจ
3.1 เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถใน 2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000
การแข่งขัน โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
การเกษตรไปสู่มาตรฐาน เพิม่มูลค่าในด้านความปลอดภัย
เกษตรปลอดสารพิษในพืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ 
พัฒนาและจัดระบบการควบคุมตรวจสอบ รับรองคุณภาพ
สินค้าเกษตรและอาหารรวมทัง้ให้มีการบริหารจัดการน้ า
และแหล่งน้ าให้มีประสิทธิภาพ

รวม 2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000
3.2 สร้างมุลค่าเพิม่จากโซ่การผลิต การแปรรูป การ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000
ตลาด ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมทัง้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนต่อเนื่อง
จากการเกษตร

รวม 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000
3.3 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดย 2 120,000 2 120,000 2 120,000 6 360,000
สร้างโอกาสให้เกษตรกรได้อบรมพัฒนาความรู้และเข้าถึง
แหล่งเงินทุน การแปลงสินทรัพยืเป็นทุน และการบริการ
ของรัฐอย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว

รวม 2 120,000 2 120,000 2 120,000 6 360,000
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แบบ ผ .03

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยุทธศาสตร์ ที ่3  ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม (ต่อ)
ด้านเศรษฐกิจ
3.4 ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและส่ิงประดิษฐ์ด้านการ 2 970,000 1 10,000 2 970,000 5 1,950,000
เกษตรและพัฒนาความรู้ให้เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้
นักวิชาการทัง้ภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนาด้านการ
เกษตร รวมทัง้การประดิษฐ์เคร่ืองการเกษตร และให้การ
บริการคลีนิคเคล่ือนที ่ให้ค าปรึกษาให้กับเกษตรเป็นราย
บุคคล

รวม 2 970,000 1 10,000 2 970,000 5 1,950,000

รวมยุทธศาสตรั้ 3 7 1,200,000 6 240,000 7 1,200,000 20 2,640,000

4) ยุทธศาสตร์ ที ่4  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านเศรษฐกิจ
4.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้ โดย 3 100,000 3 100,000 4 200,000 10 400,000
การส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า เพียงพอต่อการยังชีพ
ค่าครองชีพ มีรายได้ทีม่ั่งคง มีทีท่ ากินและทีอ่ยู่อาศัย
อย่างพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาทีส่มดุลและย่ังยืน

รวม 3 100,000 3 100,000 4 200,000 10 400,000

รวมยุทธศาสตรั้ 4 3 100,000 3 100,000 4 200,000 10 400,000
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รวมยุทธศาสตรั้ 1-4 200 82,120,500 141 96,026,000 139 173,663,000 480 351,809,500
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